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 مقدمه

دهي، سازمان هاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد سياستگذاري،امروزه فعاليت   

هاي ترين دغدغهبهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهماي صورت گيرد تا با استفاده هاي تحقيقاتي به گونهريزي و مديريت فعاليتبرنامه

هاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي باشد. اگر اولويتريزي منسجم براي اجراي آنها ميهاي تحقيقاتي و برنامهبسياري از متوليان تحقيقات، شناسايي اولويت

کاري، تخصيص کاري و موازيگيري روشن در فرايند تحقيقات، جلوگيري از اتالف منابع، پرهيز از دوبارهواقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت

نبال خواهد داشت. نظر مقام عالي وزارت نيرو نيز اينست که تکيه بر هاي کالن سازمان را به دگيريها و تصميمسازيبهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميم

باشد و بايد اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايد با دانش روز جهان طراحي کنيم تا بتوانيم با تغييرهاي آينده در جهان پژوهش و توسعه فناوري يکي از راهبردهاي اين وزارتخانه مي

 منطبق باشيم.

نمايد. در را منتشر مي "هاي تحقيقاتي وزارت نيروعناوين اولويت" مجموعه، هر ساله مربوطه، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي دفتر آموزش  

ندي شده اند. بدين ترتيب ضمن تسهيل کار پژوهشگران در بها، براساس محور و زير محور دستههاي تحقيقاتي شرکتجاري همچون سال گذشته، تنظيم نهايي عناوين اولويتسال

 هاي کيفي عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. ها و جلوگيري از تکرار عناوين مشابه، جايگاه آنها در تامين زنجيره ارتقاء شاخصانتخاب پروژه

هاي مندرج در انتهاي فايل، تماس حاصل نموده و يا به نشاني توانند با شماره تلفنميهاي مذکور، پژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت   

دهاي کليه عزيزان در جهت هاي مربوطه، مراجعه نمايند. ضمن استقبال از همکاري کليه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيات علمي با اين وزارت، ارائه نظرات و پيشنهاشرکت

 موجب امتنان خواهد بود. ارتقاء سطح اين مجموعه،

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 97 تير
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 بآمحورمنابع  .1

 قنات ،چشمه ،چاه 0-0

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان کردستان

دار ين منابع آب پايتأم يه راهکارهايارا

استان  يجهت آب شرب روستاها

 کردستان

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

 يو خشکسال يکمبود منابع آب

زان يبا توجه به کاهش م

 در استان کردستان يبارندگ

ب يبرون رفت از آس يبرا ييراهکارهاارائه 

م، ير اقلييو تغ يخشکسال يها و چالش ها

ن منابع آب جهت آب يتام يارائه راهکارها

 استان کردستان يشرب روستاها

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان کرمانشاه

ن يمنابع تأم يريسک پذيزان رين مييتع

استان کرمانشاه و  يآب شرب روستاها

مقابله در زمان بروز  يه راهکارهايارا

 بحران

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

بودن استان  يت به مرزيبا عنا

دات، يکرمانشاه و امکان تهد

 يستيوتروريبه خصوص ب

ن با توجه يوجود دارد و همچن

زلزله در استان  به تجربه وقوع

کرمانشاه و وقوع کدورت در 

ن آب و به يمنابع تأم يبرخ

تبع آن قطع آب شرب که 

در خصوص  يقيالزم است تحق

 رد يسک صورت گير يابيارز

ارائه راه حل  ن  منابع  آب يتام يريکاهش خطرپذ

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان همدان

ت يفيه نقشه کيمنابع آب و ته يابيارز

 شهرستان نهاوند  يآب شرب روستاها

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

تالش در جهت کاهش آب 

 يمصرف

 ارائه مدل  ک آبياکولوژ ين رد پاييتع

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 4

 استان همدان

 يالگور يير آموزش بر تغيتاث يبررس

 يين روستايمصرف مشترک

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

ه آب در يرو يش مصرف بيافزا

 روستاها

ارائه راه حل  کاهش هدر رفت آب 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان خوزستان

مدل سازي کمي و کيفي آبهاي 

زيرزميني به منظور پيش بيني وضعيت 

چاه هاي شرب شرکت آبفا خوزستان در 

و هوش  GISآينده با استفاده از 

 مصنوعي 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

افت سطح آبهاي زيرزميني و 

سطح به نسبت پايين رفتن 

آب چاه هاي آب شرب استان 

و کاهش کيفيت آب در بعضي 

 چاه هاي استان از داليل

 اجراي اين پروژه است . 

مدلسازي کمي و کيفي آب زيرزميني در 

منطقه مورد مطالعه و پيش بيني روند کمي 

و کيفي چاه ها در يک دوره زماني با 

 GISرويکرد هوش مصنوعي و 

 لوتيپا ياجرا

 يفاضالب شهرشرکت آب و  6

 استان لرستان

بررسي علل شکست و پارگي لوله جدار 

چاههاي آب شرب کوهدشت و ارائه 

راهکار عملياتي جهت پيشگيري و يا 

 کاهش عوارض ناشي از آن 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

تخريب ديواره چاه و به تبع 

 قطع استحصال 

هزينه  به افزايش عمر مفيد چاه با عنايت

 باالي حفر و تجهيز چاه

ارائه راه حل 

 مشکل



 6                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 استان همدان

در  ينه آب شهريل تابع هزيبرآورد و تحل

 شرکت آب و فاضالب استان همدان 

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

پژوهشي و اولويت هاي 

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

وه جهت ين شياستفاده از ا

ش يافزا-ان انباشته يکاهش ز

 ياصالح الگو -ارزش افزوده 

ص يش تخصيمصرف و افزا

 يه اينه منابع سرمايبه

نه در شرکت يل ساختار هزيه و تحليتجز

 استان همدان يآبفا

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  8

 استان کرمان

مستند سازي دستاوردهاي اجرايي جيره 

بندي صحيح و اصولي آب در شرايط 

( در استان کرمان  SWOTبحران )روش 

با توجه به تجارب موفق کشوري ،منطقه 

 اي و جهاني

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

استان  يتداوم روند خشکسال

 ير و کاهش بيدر سنوات اخ

در سال  يقه نزوالت آسمانيسا

ن يت تاميم کاهش ظرفيب 95

نقاط استان،  يآب در برخ

 ييآوردن به برنامه ها يرو

آب را  يره بنديهمچون  ج

 ياز دستورکارها يکيبعنوان 

شرکت مطرح  يش رويپ

با  يستيخواهد ساخت که با

ن يانجام ا يچگونگ يدعلميد

ند با حداقل تبعات يفرا

را  يو اجتماع ياقتصاد

 مشخص نمود.

 يجهت آمادگ ين برنامه جامع کاربرديتدو

در مناطق  يره بنديج يانجام طرح ها

 يمختلف استان با لحاظ نمودن تمام

و با توجه به  يفيو ک يکم يشاخص ها

مناطق جهت به حداقل  يرهنگف يالگو

 بهايرساندن آس

ه يته

 دستورالعمل

بهره گيري و ارزيابي روش نوين تعمير  شرکت آب و فاضالب مشهد 9

 هاي شده چاه شده و گسيخته جدار دفرمه

 حلقه چاه(3برداري ) در حال بهره

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

کاهش عمر  -3

آب  يد چاههايمف

 شرب

اين مشکل ساالنه هزينه هاي 

فراواني به بهره برداران 

چاههاي عميق اعم از 

شرکتهاي آب و فاضالب 

شهري، کشاورزان، شهرداريها 

و صنايع تحميل مي نمايد. لذا 

يافتن راهکاري براي حل اين 

مشکل داراي اهميت ملي 

 است. 

اههاي حلقه از چ 31تعمير و بازگرداني -

 شرکت آب و فاضالب مشهد به مدار توليد

کاهش مدت زمان خارج از سرويس بودن -

 چاهها.

جلوگيري از هزينه هاي هنگفت -

 جايگزيني چاهها

کاهش زمان بروکراسي اداري و اخذ مجوز -

 جابجايي.

 جلوگيري از کاهش دبي برداشت چاهها-

قابليت اطمينان باال عدم امکان تخريب -

 چاه

جدار چاه و قابل اجرا در  حفظ سايز-

 چاههايي با چند پارگي

ساخت نمونه 

 محصول



    9                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 محور منابع آب-1

 نوين هاي فناوري 0-2

 ياسناد باال دست قينوع تحق فناوري هاي نوين-قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

  ييروستاشرکت آب و فاضالب  1

 استان تهران

و  يلتر شنيف يکيولوژيانسداد ب يبررس

ا و يو امکان اح يچاهشکاف لوله جدار 

 آن يبازساز

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

دستيابي به  -4

دانش و فناوري نوين 

براي بهبود عملکرد و 

افزايش طول عمر چاه 

 هاي آب شرب

چاه ها و  يراندمان کمش يافزا

 يفيش کيافزا

ارائه راه حل  دار روستاهاين آب پايتام

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان همدان

ع آب با استفاده يت شبکه توزيريمد

 ينروفاز يريم گيتم تصميالگور

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ن هوشمند ينو يبه دانش و فناور يابيدست ع آبيت شبکه توزيريمد

ع آب با قرائت جامع يکامل شبکه توز يساز

 آب  يکنتورها

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان همدان

ت عملکرد بر يرياستقرار نظام مد يبررس

( در شرکت BSC) يابياساس روش ارز

 آبفار همدان

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ارائه راه حل  ت عملکرديرينظام مد ت عملکرديرياز مدياستقرار ن

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان بوشهر

کها با ياز نانوسرام يديسنتز انواع جد

ه آب يند تصفيجهت بهبود فرآ SiCبستر 

 گانيه خانه بوشيدر تصف

 يو فناور يت پژوهشياولو يپروژه پژوهش

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

 يساز يبوم يديت اب توليفيبهبود ک آلودگي آب شرب

 يفناور

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان بوشهر

 يستم کاهش سختيلوت سيساخت پا

 آب شرب

 يو فناور يت پژوهشياولو يپروژه پژوهش

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

ساخت نمونه  آب شرب يکاهش سخت آب شرب ينه سازيبه

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 استان فارس

د و يتول يزيبرنامه ر يبرا يارائه مدل

مختلف  ين آب شرب در دوره هايتام

از  يريو با بهره گ يواقع يازهايبراساس ن

  يهوش مصنوع

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

د، يمنابع تول ينيش بيپ

ص اعتبارات توسعه و يتخص

 نه هاياصالح، کاهش هز

د، يمنابع تول ينيش بيارائه مدل جهت پ

ص اعتبارات توسعه و اصالح، کاهش يتخص

 نه هايهز

د نرم يتول 

 افزار
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 ياسناد باال دست قينوع تحق فناوري هاي نوين-قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 استان فارس

و  يکيزيه فيساخت دستگاه پرتابل تصف

آب جهت استفاده در آب  يکيولوپيب

تحت پوشش  يجنوب يشهرها يانبارها

 شرکت آبفا فارس

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

از  ياستفاده مناسب و بهداشت

 منابع آب موجود

ساخت نمونه  موجود ينه از منابع آبياستفاده به

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 8

 استان لرستان

امکان سنجي حذف فلزات سنگين آب  

(cr  وpb بدون استفاده از) مواد

شيميايي با طراحي و ساخت غشاهاي 

نانوکامپوزيت پليمري اصالح شده با 

 کارايي باال

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

استفاده از غشاهاي 

نانوکامپيوزيت بجاي مواد 

شيميايي در حذف فلزات 

 سنگين آب

استفاده از غشاهاي نانوکامپيوزيت بجاي 

 مواد شيميايي در حذف فلزات سنگين آب

ساخت نمونه 

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 9

 استان لرستان

امکان سنجي و ساخت غشاهاي پليمري 

نانوکامپوزيت زيست سازگار در کاهش 

 شوري آب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

زمينه محيط  فناوري کشور در

 زيست

 يورود آب ها -5

شور و لب شور به 

 يمنابع آب

ر يغ ياستفاده ازمنابع آب

ل وجود منابع يمتعارف بدل

شور  ياز آبها يقابل مالحظه ا

 يشنهاديدرکشورکه روش پ

ن آبها يآ يسبب حذف شور

 خواهدشد

راه  ن انتقال آب ازيسنگ ينه هايکاهش هز

ه از منابع يور ياز استفاده ب يريشگيپ و دور

 آب شرب يژه چاه هاين به ويريآب ش

ساخت نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب شهري  10

 استان قزوين

بررسي جهت  اسپايدر  و ساخت طراحي

شرايط بهينه براي عمق سنجي آب و 

بازرسي چاههاي در حال بهره  ويديو

 برداري

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 آبفناوري کشور در زمينه 

کاهش عمر  -3

مفيد چاههاي آب 

 شرب

درحال حاضر ويدئو بازرسي از 

داخل چاههاي آب با ريسک 

 بسيار بااليي مواجه مي باشد. 

ساخت دستگاه ويديوبازرسي چاهها )از 

مشاوره کميته رباتيک صنعت برق مستقر 

 در پژوهشگاه نيرو بهره گرفته شود(

ارائه راه حل 

 مشکل

ر يمنابع آب غ يفيو ک يکم ييشناسا کاشان شرکت آب و فاضالب 11

کاشان و  يمتعارف در حوضه مطالعات

مناسب از  يبهره بردار يارائه راهکارها

 يطيست محيط زيآنها با لحاظ شرا

تحقيقات و توسعه  يطرح ها يپروژه پژوهش

 يفناوري مصوب شورا

آموزش، پژوهش و فناوري 

 رويوزارت ن

 يورود آب ها -5

شور و لب شور به 

 يمنابع آب

شور و لب شور به  يورود آبها

 ينيرزميز يمنابع آبها

ر متعارف در دشت يغ يآبها ييشناسا

مناسب با  يبهره بردار يراهکارها -کاشان 

 يطيست محيط زيلحاظ شرا

 ارائه مدل 
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 بآمحور منابع  -1

 آب منابع يفيتک 0-3

عنوان مشکل  يباال دست اسناد قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 يديکل

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يينها

پايش و شناسايي خطرات بالقوه کيفي  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

منابع تامين آب شرب اهواز و ارايه 

 راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

صرفه جويي اقتصادي و مديريت 

 سبز

 ارائه مدل  ين آب سالم و بهداشتيتام

پايش عوامل پرتوزا حاصل از مراکز  شرکت آب و فاضالب اهواز  2

آالينده پزشکي در شبکه هاي جمع 

آوري فاضالب و رديابي احتمالي آن در 

 منابع تامين آب خام و ارايه راهکار

هاي پژوهشي و اولويت  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

از مطالعات بر روي انسان و حيوان 

شواهدي به دست آمده است که 

نشان ميدهد روبه رويي با پرتوهاي 

راديواکتيو در دوزهاي کم تا 

متوسط، در منابع آب ممکن است 

باعث افزايش موارد سرطانزا در 

و لذا انجام اين دراز مدت شود 

 پروژه اهميت دارد.

شناسايي عوامل پرتوزا و منابع يا مراکز 

ايجاد کننده عوامل پرتوزا  در منابع 

تامين آب و سيستم جمع آوري 

فاضالب و اولويت بندي غلظت و ارائه 

راهکارهايي جهت حذف و کاهش آن 

ها در تصفيه خانه فاضالب و تصفيه 

 خانه آب

ارائه راه حل 

 مشکل

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان اصفهان

مطالعه و بررسي روش ها و دستيابي به 

سيستم بهينه حذف آلودگي نيترات آب 

هاي زيرزميني با استفاده از فناوري نانو 

مطالعه موردي آب چاه )فيلتراسيون 

 (منطقه داران

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

منابع آب و عدم  يفيکاهش ک

و  يبه آب سالم و بهداشت يدسترس

 يخشکسال

ارائه راه حل  ين آب سالم و بهداشتيتام

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 4

 لياستان اردب

مانده يزان باقيم يو بررس يرياندازه گ

در باغات و  يمصرف ييايميسموم ش

 يدنيدر آب آشام يکشاورز ياراض

لوت يو ارائه راه حل حذف آن)پا ييروستا

 منطقه مغان(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

ارائه راه حل  يديت اب توليفيبهبود ک ت منابع ابيفيکاهش ک

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 5

 يشرقجان ياستان آذربا

وجود سموم و آفت کش ها و  يبررس

ن آب ين در منابع تاميفلزات سنگ

بر هوراند و يکل يشهرستان ها يروستاها

 يريجلوگ ين و ارائه راهکار برايخدا آفر

 ياز ورود آنها به منابع آب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يسنگفلزات 

 منابع آب

ن ينده ها در منابع تاميزان آالين مييتع ت آبيفيکاهش ک

از  يرين و ارائه راهکار جهت جلوگيتام

 يورود آنها به منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

ارائه راه حل حال حاضر و  يفيمشکالت ک ييشناساضرورت توجه به حفاظت از منابع نه يبه يعدم اجرا-03اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهشو  يفيمشکالت ک ييو شناسا يبررس ييشرکت آب و فاضالب روستا 6



 01                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

عنوان مشکل  يباال دست اسناد قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 يديکل

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يينها

 يروستاها يفيک يم نقشه هايترس استان خوزستان

ستم ياستان خوزستان براساس س

د بر راه ي( با تاکGIS) يياياطالعات جغراف

 يفيش کين پايستم آناليس يانداز

آب و  يها طرح فناوري کشور در زمينه آب

 فاضالب

با توجه به  يآب در مقابل آلودگ

از به آب در يت و نيش جمعياافز

 يبخش آب شرب و احتمال آلودگ

 و کمبود منابع آب

نده با توجه به يآ يمشکالت احتمال

 ين شناسيگاه زميو جا يميت اقليوضع

ت منابع يفيک يهر منطقه و پهنه بند

ش يو پا ييدگاه شناسايآب شرب با د

 يندگيت آب با خطر آاليفيمستمر ک

 باال و وقوع مشکالت

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 7

 ستان و بلوچستانياستان س

و حذف جلبک  يريشگيپ يامکان سنج

 ستانيس يمه هايگاک از چاه ن

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

نامطبوع جلبک  يحذف طعم و بو

 ستانيمه سياز چاه ن

 يفيک يدن به حداقل استاندارد هايرس

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 8

 استان قم

ن يله روش نويشور به وس يه آبهايتصف

 رالياسپ يخازن ييون زداي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ت مناسب به يفياستحصال آب باک

ازمنابع آب  ينکه برخيا لحاظ

موجود شوراست وصرفنظرازمسائل 

 يجاد خوردگيباعث ا يبهداشت

نظر ذائقه  از گردد ويسات ميتاس

زمورداعتراض مصرف کنندگان ين

 قرارخواهد گرفت

 تيت آب وجلب رضايفيش کيافزا

 يين آب روستايمشترک يمند

ارائه راه حل 

 شکلم

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 9

 استان گلستان

با  يمعدن ينده هايک آالولوژييحذف ب

 ينيرزمياز منابع آب ز يعيمنشاء طب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 زمينه آب فناوري کشور درّ

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

عدم توجه به اين موضوع، زمينه 

ابتال مصرف کنندگان فراهم کردن 

ل يمزمن و تحم يهايماريبه ب

ن درمان به اقشار يسنگ ينه هايهز

 يع روند آلودگيآحاد جامعه و تسر

 يريخواهد شد. بکار گ نيمنابع تام

ک نسبت به ولوژييب يروشها

 يا جاذبهايو  ييغشا يروشها

فلزات  يندههايدر حذف آال ينمعد

 يطيست محيز يبهاياس نيسنگ

 ر به دنبال خواهد داشت. يکمتر

ک در کاهش يولوژِيب يروشها يبررس

ن در آب شرب ير فلزات سنگيمفاد

 ينيرزمين زياز منابع تام ياستحصال

بوده و حاصل  يعيمنشاء طب يکه دارا

ن يدر بافت زم يمعدن يرگه ها

 باشد. يممنطقه  يشناس

 لوتيپا ياجرا

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 10

 استان گلستان

از منابع  يبو و طعم آب استحصال حذف

 ينيرزمين زيتام

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

 ين بر فاکتورهاياعتراض مشترک

ش يآب و افزا يشناخت ييبايز

مصرف مواد گندزدا جهت کاهش 

 اثرات طعم و بو

که با  ينيحذف طعم و بو در منابع تام

ا يسولفات و آهن و  يهايمشکل باکتر

مواجه هستند و  يديسولف يگازها

مصرف  ينت منديش رضايافزا

 کنندگان 

 لوتيپا ياجرا
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عنوان مشکل  يباال دست اسناد قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 يديکل

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يينها

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 11

 استان گلستان

نگ و يپيوتايب يوع آنتيش يبررس

اشرشياکلي و  يه هايک سويسرولوژ

انتروکوک در منابع آب غرب استان 

 گلستان

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

ک مناسب به يوتيب يآنت يبا معرف 

پزشکان براي درمان مناسب و در 

کند.   زمان کوتاهتر کمک مي

هزينه تمام شده را براي درمان 

عفونتهاي ناشي از اشرشياکلي و 

دهد.  انتروکوک کاهش مي

 يه هايافتن سويدرصورت عدم 

د بر نبودن امکان يمورد نظر، تأک

در منطقه بر اثر  يدميجاد اپيا

 باشد. يمصرف آب آلوده م

عيين فراواني آلودگي منابع مختلف ت

آبي روستاهاي غرب استان گلستان به 

ن يياشرشياکلي و انتروکوک و تع

و  E.coli يه هايک سويسرولوژ

 ين مقاومت آنتييانتروکوک و تع

 E.coliه يسو يو جستجو يکيوتيب

O157:H7  و مقايسه ميزان مقاومت

E.coli   هاي جداشده براساس منابع

 چشمه(تأمين آب )چاه، 

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 12

 استان همدان

ستم يب استفاده از سيا و معايمزا يبررس

( در NCEز نمک طعام )يالکترول يها

ر ييجهت تغ يدنيآب آشام ييگندزدا

ر آن بر يو تأث ييايميش يپارامترها

 يو سالمت عموم يدنيت آب آشاميفيک

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

حاصل  يل محصوالت جانبيبه دل

 زياز دستگاه الکترول

ز يب استفاده از دستگاه الکتروليمعا

 نمک طعام

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 13

 لياستان اردب

بررسي سيانوباکتري ها در سيستم 

توزيع آب شرب اردبيل و  تامين، تصفيه و

 ارايه راهکارهاي اصالحي

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

کاهش بيمارهاي صعب االعالج روده  منابع آب در دسترس يفيکاهش ک

اي و شناخت عوامل تاثير گذار در 

 شيوع بيماريها

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 14

 استان اصفهان

ارائه راهکارهاي اجرايي ارتقاء کيفيت آب 

 هاي متفرقه در شهر اصفهان چاه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش عمر  -3

آب  يد چاههايمف

 شرب

آب  يکاهش طول عمر چاه ها

 شرب 

ش طول عمر چاه يعملکرد و افزابهبود 

 آب شرب  يها

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 15

 المياستان ا

تحليل تاثير احداث سد مخزني  بررسي و

دويرج دهلران بر روي کميت وکيفيت 

 چاههاي آب شرب منطقه و ارايه راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يورود آب ها -5

شور و لب شور به 

 يمنابع آب

 يرو بر رگذاريحذف عوامل تاث

در استان  يع آبيشورشدن منا

آب  يفيل کاهش کيبدل الم،يا

 نيجاد اعتراضات مشترکيا شرب و

انتخاب  از يناش ينه هايکاهش هز

به تناسب آن  و د آب شربيمنابع جد

 د آبيتول ينه هايکاهش هز

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 16

 ياستان خراسان رضو

بررسي روش هاي نوين حذف فلزات 

سنگين و انجام پايلوت)به جز گزينه هاي 

 تحقيقاتي انجام شده تاکنون(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

بررسي بهترين روش اقتصادي و  آبپايش کيفي منابع 

 کاربردي در حذف فلزات سنگين

 اجراي پايلوت

 يشرکت آب و فاضالب شهر 17

 ياستان خراسان رضو

طراحي و تکميل نقشه هاي کيفي منابع 

آب استان در راستاي پروژه ايمني آب )با 

 رويکرد نوين(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

د نرم يتول  شناسايي مخاطرات کيفي آب لزوم استاندارد سازي 

 افزار

حل ارائه راه  يشهرها يدنين آب آشاميدر منبع تأم ت آبيفيارتقاء کمواجهه شدن با  -08اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهشت يفيجاد شده در کيرات اييتغ يبررس يشرکت آب و فاضالب شهر 18
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عنوان مشکل  يباال دست اسناد قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 يديکل

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يينها

آب در مناطق زلزله زده و ارائه راهکار  استان کرمانشاه

 حل و ارتقاء آن  يها

 يايبحران ها و بال فناوري کشور در زمينه آب

 يو اجتماع يعيطب

ر بو و يده پس از زلزله اخيب ديآس

طعم نامطبوع حادث شده است که در 

 يل بروز و راهکارهاين مطالعه داليا

 خواهد شد. يحل مشکل بررس

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  19

 استان سيستان و بلوچستان

ارائه راهکاراقتصادي حذف  بررسي و

 کلرور سديم ازآبهاي لب شور استان

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

باتوجه به اينکه دربسياري ازمنابع 

آب عامل عمده افزايش دهنده 

TDS  آب کلرور سديم ميباشد

 يافتن راه حل ارزان قيمت و

کاربردي بمنظور حذف اين عامل 

 ضروري ميباشد.

مقرون به  ارائه راه حل کاربردي و

 صرفه بمنظور حذف کلرور سديم.

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  20

 استان سيستان و بلوچستان

براي خطر کيفي داراي مدلسازي مناطق 

  نقاط مختلف يک مخزن برداشت آب در

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

تدوين برنامه عملياتي درشهرها 

 براساس منابع تامين آب

استفاده حداکثر از منابع آب 

تهيه مدل جهت اين امر  دردسترس و

 مواقع بحران ارائه راهکار در و

 ارائه مدل 

شرکت آب و فاضالب شهري  21

 استان مازندران

بررسي ميزان مواد راديو اکتيو در برخي 

منابع تامين آب استان و ارائه راهکار 

 حذف آنها

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

بعلت وجود تشکيالت زمين 

شناسي آتشفشاني در غرب استان 

به احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني 

باال مي باشد تشعشعات راديواکتيو 

براي  آن که با توجه به مضر بودن

در اين  انسان پايش منابع آب

 ضروري مي باشد.  خصوص

اندازه گيري ميزان مواد راديو اکتيو در 

 صورت وجود و ارائه راهکار

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  22

 استان مازندران

تعيين منشاء توليد بو و طعم و کدورت 

برخي از منابع تامين استان)چاه( و ارائه 

راه حل مناسب فني و اقتصادي و عملي 

 در حذف آن در مقياس واقعي

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

يکي از علل وجود طعم و کدورت 

در منابع آب وجود درصد باالي 

برخي عناصر و سازندهاي زمين 

 شناسي در منابع آب مي باشد.

تعيين منشا توليد بو و کدورت در 

منابع آب از طريق انجام آزمايشات آب 

 و خاک

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  23

 مازندراناستان 

بررسي داليل وجود نيترات در منابع آب 

شرق استان مازندران و ارائه راهکار جهت 

 رفع آن

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

با توجه به مشاهده نيترات در 

منابع آب شرق مازندران،انجام 

براي شناسايي دليل پژوهشي 

وجود نيترات و حذف و جلوگيري 

 از آن ضرورت دارد.

پيدا کردن منشا وجود نيترات و ارائه 

 راهکار جهت حذف و کنترل

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  24

 استان هرمزگان

بررسي تاثير نانو ذرات در حذف آالينده 

 آلي و نوترينت ها در فاضالب

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

نت ها در ينوتر و يزان بارآليکاهش م فاضالب يدر خروج يوجود بارآل

 ه خانهيتصف يخروج

 لوتيپا ياجرا
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 محور منابع آب-1

 مدل سازي، تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع 0-4

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق شرکت عنوان فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان البرز

 ين از نظر کمياثر فرونشست زم يبررس

سات آب و فاضالب يدر تاس يو کبق

شهرستان  ي) مطالعه مورد يروستائ

 ساوجبالغ ( 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

 يريمنابع آب و جلوگ يداريپا

 نياز نشست زم

نه استفاده از منابع آب يارائه برنامه به

 لوتيشرب منطقه پا

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييفاضالب روستا شرکت آب و 2

 لياستان اردب

 يها ياستفاده از فناور يامکان سنج

ن جهت کنترل و کاهش رشد جلبک ينو

آب  يه خانه هايها و حذف آنها در تصف

 له سوار و پارس آباديب يشهرستانها

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ارائه راه حل  ه خانه آب يتصف ييکارا ارتقا ت نامناسب آبيفيک

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 يشرقجان ياستان آذربا

در استان از  يل منابع آبيو تحل يبررس

ر يا زيو  ينيرزميآب ز ييجويق پيطر

 ير روشهايز استفاده از سايو ن يسطح

)مطالعه  يفين با لحاظ مسائل کينو

ر و يعجب ش يشهرستانها يمورد

 آذرشهر(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

در مناطق  يکمبود منابع آب

 ر استان از نظر آبيفق

ارائه راه حل  مطمئن يمنابع آب قيدق ييشناسا

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان اصفهان

مصرف  يل رفتار آتيو تحل يبررس

 کنندگان عمده آب در استان اصفهان

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

نه نبودن يبه -20

ره آب يمخازن ذخ

 شرب

 يل مناسب و کافينداشتن تحل

مصرف کنندگان  يفتار آتر از 

 عمده آب در استان اصفهان

ح  از  مصرف کنندگان يل صحيتحل

 عمده آب در استان اصفهان

 ارائه مدل 

شرکت آب و فاضالب شهري  5

 استان قزوين

بهينه سازي تطبيقي سيستم  طراحي و

هيدروليک و پمپاژ چاه مناسب با شرايط 

 فيزيکي و متغير چاه )مطالعه موردي(

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کارايي نامناسب  -09

پايين بودن راندمان و 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

با توجه به افت سطح آب 

زيرزميني و هزينه هاي  

 ،مهندسي مجدد پمپ چاهها

اين پروژه در راستاي کاهش 

 هزينه مي باشد. 

ارائه مدل بهينه جهت بهره برداري از 

 سيستم هاي پمپاژ از چاههاي آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

و  يرات کمييت و تغين وضعيآخر يبررس شرکت آب و فاضالب کاشان 6

دشت کاشان  ينير زميسفره آب ز يفيک

ن آب شرب و ين چشم انداز تامييو تع

 مناسب  يو ارائه راهکارها يبهداشت

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ت يت و کميفيعلل کاهش ک ييشناسا منابع آب تيفيکاهش ک

 منابع آب دشت کاشان

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ي محور انرژ .2

 ري د پذي نو و تجد ي ها ي انرژ  2-0

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

سنجي بهره گيري از انرژي هاي  امکان شرکت آب و فاضالب اهواز  1

نو و تجديدپذير در راستاي استقرار 

 مديريت سبز )مطالعه موردي(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

صرفه جويي اقتصادي و 

 سبزمديريت 

ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژيهاي 

 نو و تجديدپذير و ...

 اجراي پايلوت

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 يشرقجان ياستان آذربا

استفاده از انرژي هاي  يامکان سنج

تجديد پذير و نو جايگزين انرژي برق 

سات يگر تاسيدرايسگاههاي پمپاژ و د

 )مطالعه موردي( بر يانرژ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

به  يرورسانين ينه بااليهز

 ساتيتاس

ر در يدپذيتجد يهاياستفاده از انرژ

 ساتيبه تاس يرورسانين

 اجراي پايلوت

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان خوزستان

با  ين برق دستگاه کلرزنيتام يبررس

در مناطق  يديخورش ياستفاده از انرژ

 يدور از شبکه برق سراسر

اولويت هاي پژوهشي و   

 فناوري کشور در زمينه آب

نده ها و يورود آال

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

از بهره ين بودن و رفع نينو

 يبردار

و به دنبال آن  ين برق دستگاه کلرزنيتام

آب شرب در مناطق دور از  ييگندزدا

 شبکه برق

 لوتيپا ياجرا

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 4

 ستان و بلوچستانياستان س

و نو  يها ياستفاده از انرژ يامکان سنج

د يباد و خورش ير انرژير نظيد پذيتجد

 سات آب وفاضالبيدر تاس

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

سات يتاس يمصرف ين انرژيتام

 يها ياستان از انرژ

 يسوخت ها ير بجايدپذيتجد

  يليفس

بزرگ  ياز مجتمع هايموردن ين انرژيتام

مختلف استان  يموجود در شهرستان ها

 ريدپذيتجد يها يق انرژياز طر

 لوتيپا ياجرا

شرکت آب و فاضالب روستايي   5

 اصفهاناستان 

بکارگيري سيستم هاي نوين آب 

 HDگرمکن)آب شيرين کن خورشيدي( 

خورشيدي جهت تامين آب شرب)دشت 

 مهيار(

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

منابع آب و عدم  يفيکاهش ک

به آب سالم و  يدسترس

 يو خشکسال يبهداشت

 لوتيپا ياجرا يسالم و بهداشتن آب يتام

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 استان تهران

مطالعه و ارائه مدل کاربردي جهت ارتقاء 

توليد انرژي در تصفيه خانه هاي آب و 

 فاضالب 

طرح هاي کالن ملي وزارت  پروژه پژوهشي

نيرو مصوب شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

هزينه باالي مصرف انرژي در 

تصفيه خانه هاي آب و 

 فاضالب

دستيابي به روش  -کاهش مصرف انرژي

تجهيز  -ها و مدل هاي کاربردي

 تاسيسات با هدف دستيابي به انرژي

 ارائه مدل 
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

سنجي پوشش استخر  بررسي و امکان شرکت آب و فاضالب مشهد 7

ميليون مترمکعبي خط انتقال آب  يک

هاي  وسيله سلول سد دوستي به

 خورشيدي و ارزيابي فني ـ اقتصادي آن.

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

استفاده از انرژيها نو و 

 تجديدپذير

براي تأمين انرژي مورد نياز -

مواقع اضطراري و غيرقابل 

در خط انتقال سد پيش بيني

 دوستي

جلوگيري از رشد جلبک ها  -

در کف استخر و کاهش ميزان 

 تبخير از سطح آب

ارزيابي ميزان انرژي توليد شده و مقدار  -

 صرفه جويي ريالي 

ميزان کاهش در  محاسبه و ارزيابي -

 تبخير آب و

برآورد ميزان کاهش در رشد جلبک ها  -

کاهش در هزينه هاي  و برآورد ميزان

 حذف جلبک

برآورد ميزان هزينه ،تجهيزات، امکانات  -

 و فضاي الزم براي اجراي طرح و بررسي

 امکان پياده سازي آن در استخر مذکور

ارائه پيشنهادات اجرايي بهينه با  -

 کمترين هزينه

 لوتيپا ياجرا

بررسي چگونگي امکان توليد برق در  و فاضالب مشهدشرکت آب  8

 کلکتورهاي فاضالب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

در حال حاضر با توجه به 

اقطار بزرگ شبکه موجود 

متر(  يليم 2111فاضالب ) تا 

 يو حجم فاضالب عبور

 ير ارتفاع هايين تغيهمچن

 يتهايز در شبکه، ظرفيناگر

موجود است  ياز انرژ يپنهان

که هم اکنون در حال اتالف 

 است. 

شناسايي مکانهاي داراي پتانسيل  -1

 بهره گيري از انرژي

افزايش بهره وري از شبکه فاضالب با  -2

 بهره گيري از توليد انرژي

نه هاي پمپاژ و انتقال کاهش هزي -3

 فاضالب

 ارائه مدل 

 

 ي محور انرژ-2

 ي نه سازيبه 2-2

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت آب و فاضالب 

 نياستان قزو ييروستا

و در يدرا يتابلوهار استفاده از يتاث يبررس

 ش عمر چاههايافزا
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

کاهش عمر  -3

آب  يد چاههايمف

 شرب

د جداره چاه در يشد يخراب

 هيرو ياثر برداشت ب

ش طول عمر يارائه راهکار در خصوص افزا

 چاه

ارائه راه حل 

 مشکل



 06                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

2 
شرکت آب و فاضالب 

 زدياستان  ييروستا

بررسي هزينه منفعت استفاده از رله هاي 

حفاظتي موتوري در افزايش طول عمر 

 الکتروپمپ ها

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

کم بودن طول عمر 

الکتروپمپ ها و عدم کنترل 

که موجب تغييرات جريان 

آسيب رساندن به الکتروپمپ 

 مي شود.

سرمايه گذاري در اين قسمت از نظر 

اقتصادي با توجه به افزايش طول عمر 

الکتروپمپ ها به نفع شرکت است و باعث 

 کاهش هزينه هاي جاري مي شود.

 ن استاندارديتدو

3 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان خوزستان

تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي  

بازرسي فني و اصول بهره  نصب، ساخت،

برداري تابلوهاي برق متناسب با 

 تاسيسات آب و فاضالب خوزستان 

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

ب با تدوين استاندارد متناس

 صنعت آبفا
 ن استاندارديتدو تدوين استاندارد

 شرکت آب و فاضالب مشهد 4

تحليل بار سرمايش و تهويه سالن 

هاي پمپاژ خط انتقال آب سد  ايستگاه

دوستي جهت انتخاب روش بهينه 

سرمايش، به منظور ايجاد شرايط دمايي 

 مناسب کارکرد الکتروموتورها.

 يپروژه پژوهش
و  اولويت هاي پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

درايامي از فصول گرما که 

 41دماي محيط به باالي 

درجه سانتي گراد مي رسد 

وضعيت کارکرد الکتروموتور 

بحراني شده سيستم کنترل 

فرمان خاموش شدن اضطراري 

را صادر خواهد کرد ،که اين 

کاهش عمر موتور امر عالوه بر 

و اختالل در پروسه بهره 

برداري ، سبب ايجاد شوک 

هاي پيش بيني نشده به 

سيستم و موتور با افزايش 

خواهد  Start / Stopتعداد 

 شد.

در اين پژوهش تالش مي گردد تا به 

کمک تحليل تؤري و نمونه عملي سيستم 

سرمايش موتور خودور جهت تشابه سازي 

 2.5موتورهاي به منظور استفاده در 

مگاواتي ايستگاههاي پمپاژ خط انتقال 

آب سد دوستي ،نمونه اي بومي و 

براساس مقتضيات اجرايي اين طرح به 

منظور کاهش دماي سيم پيچ موتور ارائه 

 شود

ارائه راه حل 

 مشکل

 شرکت آب و فاضالب مشهد 5

گيري و محاسبه راندمان ايستگاه  اندازه

و بررسي راهکارهاي  Aهيدروپاور زون 

افزايش راندمان )ارزيابي و مقايسه 

هاي هيدروپاور پمپ  راندمان ايستگاه

هاي  ( با ايستگاهPATمعکوس )

امکان  هيدروپاور ميکروتوربين آبي و

 سنجي پياده سازي روش دوم(

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

به  Aدروپاور زون يروگاه هين

ن بار در کشور ياول يعنوان برا

با استفاده از ساختار پمپ 

 يمعکوس اجرا و راه انداز

ک الگو يبه عنوان  وده يگرد

آب و  يگر شرکتهايد يبرا

. از مي باشدفاضالب مطرح 

ستم يس مقايسهگر يطرف د

ستم ي( با سPATموجود )

اندازه گيري و محاسبه توان قابل بازيافت 

 موجود در ايستگاه

اندازه گيري و محاسبه راندمان عملکردي 

 سيستم بازيافت توان موجود

فني و اقتصادي راهکارهاي  امکان سنجي

 افزايش راندمان در ايستگاه موجود 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 وه و بود مطرحن يکرو توربيم

 يبا استفاده از راهکارها

از جمله اصالح پره  يمتفاوت

مي توان پمپ ها و ...  يها

ستم را يس يراندمان عملکرد

 .ش داديافزا

 
 ي محور انرژ-2

 ي انرژ ي مميزت مصرف و ي ري مد 2-3

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

فاضالب شرکت آب و  1

استان خراسان  ييروستا

 يشمال

عوامل موثر بر عملکرد الکتروپمپ  يبررس

 ييشرکت آب و فاضالب روستا يها

 يو ارائه راهکارها يخراسان شمال

 ش طول عمر آنهايمناسب جهت افزا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

باالبردن   .2  نهيهز کاهش .1

. کاهش 3 يراندمان انرژ

رات و يتعم ينه هايهز

ت ي. باالبردن قابل4 ينگهدار

 به روستاها يآبرسان

نه يانه هزين موضوع که ساليبا توجه به ا

ر يو تعمض يدر خصوص تعو  ياديز

شود  يل ميالکتروپمپ ها به شرکت تحم

ن نقش مهم آنها در شبکه يو همچن

 ين پژوهش هدف اصلي، در ايآبرسان

الکتروپمپ  يدگيب دياز آس يريجلوگ

باشد که سبب  يشهرستانها م يها

شتر يب يتمنديو رضا يره منابع ماليذخ

 خواهد شد. يستم آبرسانين از سيمشترک

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  2

 استان هرمزگان ييروستا

سات و ارائه يتأس يمصرف يانرژ يزيمم

 ت مصرفيرين مدينو يروشها

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

در  يانرژ يمصرف باال 

 سات آب و فاضالبيتاس

سات و يوکاهش راندمان تأس

 زاتياستهالک تجه

، نقاط  يانرژ يزيرود در مم يانتظار م

و عوامل  يت مصرف انرژيريضعف مد

 يشده و راهکارها ييمسبب آن شناسا

رفع آن به منظور باال رفتن راندمان و 

و استفاده  يابينه ها مورد ارزيکاهش هز

 رنديقرار گ

 ن استاندارديتدو

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 استان آذربايجان غربي

مقايسه عملکرد نانو پنل هاي خورشيدي 

باپنل هاي سيليکوني در تامين انرژي 

برق تاسيسات ستاد شرکت آب و 

)اجراي  فاضالب استان آذربايجان غربي

 پايلوت(

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

در  يکاهش منابع انرژ

ط يمح يدسترس و آلودگ

 ستيز

تنوع بخشي به استفاده از انرژي پاک

 منابع توليد انرژي

 اجراي پايلوت
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان خوزستان

مطالعه و بررسي و شناسايي راهکارهاي 

 کاهش مصرف انرژي در ساختمانهاي

اداري آب و فاضالب خوزستان و استفاده 

از انرژي تجديد پذير جهت تامين حداقل 

درصد از انرژي مورد نياز ساختمانها  21

 )دستورالعمل وزارت نيرو(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

هزينه انرژي کاهش مصرف و 

 و استفاده از انرژي نو

 کاهش انرژي در ساختمانهاي اداري و

 کاهش هزينه ها را بدنبال دارد

 لوتيپا ياجرا

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان همدان

د يش عمر مفيافزا يروش ها يبررس

مورد استفاده  يتابلو برق ها يخازن ها

 در استان همدان

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

د خازنها و يکم بودن عمر مف

بهره  ينه هايل هزيتحم

 به شرکت يبردار

در  يو عمل يعلم يبدست آوردن روشها

ش عمر خازن ها و صرفه يجهت افزا

 ياقتصاد ييجو

ه يته

 دستورالعمل

گرمايي  سيستم تهويه آبارزيابي عملکرد  شرکت آب و فاضالب مشهد 6

مرکز اماميه )اثربخشي سيستم نصب 

 شده(.

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

ه يستم تهويدر حال حاضر س

ه يدر مرکز امام ييآب گرما

به  ي)با استفاده از پمپ حرارت

و  يکمک مخازن آب( طراح

از به يده است و نينصب گرد

 يراندمان و بررس يابيارز

 باشد يآن م ياثربخش

لوت طرح مذکور در ينظر به انجام موفق پا

ه شرکت، با توجه به عدم يساختمان امام

زان ينه ميدر زم يوجود مطالعات مهندس

در مصرف  يستمين سيچن ياثربخش

ن طرح در يا مربوطه، ينه هايو هز يانرژ

نشده است. لذا  يگر مراکز شرکت اجرايد

ن يا يگردد اثربخش يم ين طرح سعيدر ا

ن يا يانرژ ينه هايراهکار در مصرف و هز

 مرکز محاسبه گردد

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب و فاضالب تصفيهمحور  .3

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها    3-0

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  1

جانياستان آذربا ييروستا

 يغرب

و   ينوع ن 5  يياه پااليت گيقابل يبررس

وتلند  ياه کاشته شده درواحد هايگ

گوگ تپه  يتصفيه خانه  فاضالب روستا

ش يتروژن و افزايمهاباد درحذف  فسفر ون

 ومسيب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

ت يه در قابليوجود اطالعات پا

خاص مثل  ينده هايحذف آال

ترات ، فسفر و... توسط  انوع ين

کاشته شده دروتلند  يها ين

ه خانه گوگ تپه مهاباد  يتصف

 يانواع ن يسه کارائيجهت مقا

 باشد. يم يها ضرور

موجود در  ينوع ن 5 يسه کارائيمقا

تپه در حذف  يگو يه خانه روستايتصف

ترات ، فسفات ، سولفات يچون ن يعناصر

 ،کلر و...

 لوتيپا ياجرا
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب شهري  2

 استان هرمزگان

بررسي ورود تله هاي چربي گير درمسير 

 ورودي فاضالب و ارايه راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

پائين بودن  -02

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

 يستم جمع آورياختالل در س

 فاضالب

فاضالب  يلوله ها يرفع مشکل گرفتگ

 آشپزخانه ها يدر خروج

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 و فاضالب آب تصفيهمحور -3

 ندي و ارتقاء فرآ ي ساز بهينه 3-2

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 شرکت آب و فاضالب اهواز  1

پايداري توليد و بررسي اثر ريزگردها بر 

تاسيسات آبرساني از لحاظ فني، 

 اقتصادي و کيفي و ارايه راهکار

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

دستيابي به اطالعات جامع از 

ميزان اثرات اين مواد  و 

بررسي راهکارهاي اجرايي و 

راهبردي براي رفع اين مشکل 

مي تواند از لحاظ رضايت 

مشترکين، عدم اختالل در 

خدمات رساني و فرآيندهاي 

اصلي، سالمت جامعه، 

جلوگيري از شيوع بيماري 

هاي خطرناک و پيچيده و ... 

 موثر باشد. 

ه  راهکارها جهت حذف وکاهش ارائ

 اثرات 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب و فاضالب 

 المياستان ا ييروستا

بررسي و مقايسه عملکرد حذف همزمان 

از منابع آبي با  H2Sآهن، منگنز و 

استفاده از زئوليت خام،کاتاليست 

اکسنده، گلوکونيت)گرين سند(، سنگ 

 معدن پيروليزيت

 يپروژه پژوهش

هاي پژوهشي و اولويت 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

محدوديت منايع آبي در  

کاهش کيفيت  -سطح استان

برخي منابع بدليل وجود آهن، 

 H2Sمنگنز و 

 منايع آبي در سطح استان افزايش  -1

 حذف آب باکيفيت منابع  افزايش -2 

 H2S آهن، منگنز و

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب و فاضالب 

 استان خوزستان ييروستا

 ياستفاده از مخازن هوائ يامکان سنج

 يکنون يمخازن فلز يلن به جايات يپل

ره يآب ذخ يفيش سطح کيبا هدف افزا

 يشده و طول عمر مخزن در شبکه ها

 ع آب روستاهايتوز

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

نبودن نه يبه -20

ره آب يمخازن ذخ

 شرب

 زات و مخازنيش عمر تجهيافزا  يطرح امکان سنج
ارائه راه حل 

 مشکل



 11                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

4 
شرکت آب و فاضالب 

 استان خوزستان ييروستا

د در شرکت يزان ناب بودن توليم يبررس

 آبفار خوزستان
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 بازرگانيمديريت، اقتصادي و 

استفاده نامناسب  -06

ن ينو ياز نظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

تالش جهت حذف هرگونه 

 اتالف منابع

 يکاهش موجود– يکاهش از کارافتادگ

 محصول يکم شدن زمان آماده ساز–
 ن استاندارديتدو

5 
شرکت آب و فاضالب 

 روستايي  استان اصفهان

آسيب شناسي و بررسي مشکالت بهره   

 22برداري واحدهاي تصفيه خانه آب

(،عالج بخشي، ارائه 0بهمن)مرحله

راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي و بهينه 

سازي فرآيندهاي تصفيه و تهيه 

( 2دستورالعمل بهره برداري)مرحله

 (چهارمحال شرکت آبفار مشترک با)

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 وري کشور در زمينه آبفنا

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

مشکالت بهره برداري  

 22واحدهاي تصفيه خانه آب

 (0بهمن)مرحله

ارائه راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي و 

 بهينه سازي

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب و فاضالب 

 روستايي  استان اصفهان

کاهش نرخ توليد لجن مازاد در فرآيند 

لجن فعال متعارف با استفاده از فرآيند 

با بکارگيري ازن )کانيبال ارتقا يافته 

جهت کاهش توليد مثل 

 (ها يکروارگانيسمم

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

حجم باالي  -7

لجن توليدي درتصفيه 

خانه هاي آب و 

 فاضالب

معمول  يراندمان کم روشها

و مصرف  ييدر مناطق روستا

 يانرژ

 ستيط زيمح يکاهش آلودگ
ارائه راه حل 

 مشکل

7 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان اصفهان

بررسي و ارزيابي جامع روشها و 

فرايندهاي تصفيه خانه آب  و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي جهت ارتقاء کيفي 

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

 يه خانه هايتصف ييعدم کارا

 آب

 يه خانه هايعملکرد تصف ييارتقاء کارا

 آب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان اصفهان

مدل سازي تعيين ميزان مصرف مواد 

منعقدکننده براساس کدورت آب ورودي 

 به تصفيه خانه آب    

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايو بالبحران ها 

 يو اجتماع يعيطب

نامناسب  عملکرد  ييکارا

 آب  يه خانه هايتصف

 يه خانه هايعملکرد تصف ييارتقاء کارا

 آب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان اصفهان

امکان سنجي کاربرد روش هاي بوزدايي 

در تاسيسات فاضالب )شبکه جمع آوري 

تصفيه خانه هاي ، ايستگاه پمپاژ ، 

 فاضالب و . . . (

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يانتشار بو -04

ه خانه و يتصف

پمپاژ  يستگاههايا

 فاضالب

ه خانه ينامناسب  تصف ييکارا 

 فاضالب  يها

 يه خانه هايعملکرد تصف ييارتقاء کارا

 فاضالب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل



    10                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

10 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 ياستان آذربايجان شرق

بهينه سازي فرآيند تصفيه خانه فاضالب 

و تاثير  SBRgمراغه با استفاده از روش 

 آن بر راندمان تصفيه

 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب شوراي آموزش 

 و پژوهش وزارت نيرو

پائين بودن  -02

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

يکي از مهمترين مشکالت 

سيستم هاي تصفيه فاضالب 

شهري و صنعتي متداول 

کنوني، نياز به مساحت زياد 

براي تصفيه و ته نشيني لجن 

لخته اي و نيز ميزان زياد لجن 

 که مازاد توليدي مي باشد

براي غلبه بر اين مشکل اين 

 پروژه تعريف شده است.

کاهش  مساحت مورد نياز براي احداث 

 -درصد 75تصفيه خانه فاضالب حدود 

حذف مواد آلي، نيتروژن و فسفر، 

فاضالبهاي شهري ، فروش پساب با 

کيفيت باالي خروجي، عدم نياز به تانک 

 هاي ته نشيني لجن 

 اجراي پايلوت

11 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان تهران

ميزان آب بررسي راهکارهاي افزايش 

ريکاوري در سامانه تامين آب شيرين 

 قرچک )اجراي پايلوت(

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مشکل دفع  -6

ن کن يريپساب آب ش

 ها

کاهش حجم پساب با افزايش 

ريکاوري جهت اجراي فرآيند 

 تصفيه پساب آب شيرين کن 

هش حجم دستيابي به روشي جهت کا

 پساب شور و افزايش راندمان ريکاوري
 لوتيپا ياجرا

12 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان چهارمحال و بختياري

لتر  در يف يستم ورميراندمان س يابيارز

اس يدر مق يه خانه فاضالب شهريتصف

 لوتيپا

 يپروژه پژوهش
سند چشم انداز  يراهبرد ها

 رويوزارت ن

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

روش  يابيو ارز يبررس

در  ياستفاده از کرم خاک

 يستم هايش راندمان سيافزا

ه فاضالب و يلم در تصفيو فيب

در  يزان  هوادهيکاهش م

 ستم لجن فعال يس

ه يو تصف يش راندمان هوادهيافزا يبررس

ده در يچسب يستم هايفاضالب در س

 ند لجن فعال يفرآ

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان چهارمحال و بختياري

ن ينو يعلل انتشار بو و راهکار ها يبررس

فاضالب  يه خانه هايکاهش آن در تصف

 استان چهارمحال و بختياري

 يپروژه پژوهش
سند چشم انداز  يراهبرد ها

 رويوزارت ن

 يانتشار بو -04

ه خانه و يتصف

پمپاژ  يستگاههايا

 فاضالب

ط يمح يمن سازيبه منظور ا

فاضالب و  يه خانه هايتصف

 يکاهش مشکالت اجتماع

نامطبوع  ياز انتشار بو يناش

 فاضالب  يه خانه هايتصف

ک به ين نزديمشترک يتمنديش رضايافزا

 فاضالب  يه خانه هايمکان تصف

 يه خانه هايتصف يت هوايفيش کيافزا

 پرسنل بهره بردار يفاضالب برا

ارائه راه حل 

 مشکل

14 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان خوزستان

مطالعه روشهاي حذف يا کاهش نيترات 

با روش هاي نوين و اثر بخش فني و 

اقتصادي در منابع آب زير زميني در 

 شهرهاي استان خوزستان 

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 ندها ويورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

چون نيترات يکي از يونهاي 

آسيب رسان به موجودات زنده 

است ضرورت دارد که حذف 

 شود

 لوتيپا ياجرا حذف يا کاهش نيترات

15 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان خوزستان

دور  سيستمهايامکان استفاده از  يبررس

پمپاژ آبفار با  يستگاههاير در ايمتغ

 يش راندمان و کاهش انرژيتمرکز بر افزا

 يمصرف

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

 ييو کارا يانرژ يبهره ور

 زاتيتجه
 ينه انرژيکاهش هز

ارائه راه حل 

 مشکل



 11                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

16 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 ياستان مرکز

ارزيابي و تحليل مولفه امنيت اطالعات 

در زير ساختهاي حياتي فناوري اطالعات 

 ارتباطات شرکت ابفاي مرکزي و

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب  -06

ن ينو ياز نظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

با توجه به زير ساختي بودن 

تجهيزات  حوزه فناوري 

اطالعات و تاثير مولفه هاي 

امنيت اطالعات در ارائه 

خدمات مناسب و مستمر به 

مشتريان درون و برون 

سازماني . غفلت از اين موضوع 

باعث ايجاد بحران و چالش در 

 سازمان ميگردد.

ي در شناساسي مولفه هاي حيات -1

-2حوزه فناوري اطالعات وارتباطات 

ضعف و آسيب پذيري  شناسايي نقاط 

برنامه ريزي جهت رفع نقاط آسيب   -3

مشخص نمودن طرح  -4  پذيري

مشخص نمودن  -5برگشت از بحران 

ريسکهاي موجود و ايجاد برنامه در 

 جهت مقابله با ريسک

ارائه راه حل 

 مشکل

17 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 زدياستان 

 يش بار آلير افزايزان تاثيم يررسي

زان حجم لجن مازاد يبرم  يورود

 SBRه خانه يستم تصفياز س يخروج

 زديشهر 

 يپروژه پژوهش

طرح هاي تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب شوراي آموزش 

 و پژوهش وزارت نيرو

 يحجم باال -7

ه يدرتصف يديلجن تول

آب و  يخانه ها

 فاضالب

ت واحد يزان ظرفيم يبررس

لجن براساس  يريظ و آبگيتغل

 يورود يو دب يزان بار آليم

دوره  يه خانه در انتهايبه تصف

 طرح

 ه خانه يت تصفيش راندمان و ظرفيافزا
ارائه راه حل 

 مشکل

18 
شرکت آب و فاضالب شهري 

 استان سمنان

مقايسه فني و اقتصادي روش هاي 

گوناگون ضدعفوني آب با تکيه بر 

 HSEشاخص 

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

نبود سيستم  -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

نبود مقايسه بين سامانه هاي 

گندزدايي از نظر اقتصاد با 

اولويت قرار دادن شاخصهاي 

   ايمني و بهداشت

از نظر  تعيين بهترين گزينه گندزدايي

 اقتصادي ، فني و ايمني
 ارائه مدل 

19 
شرکت آب و فاضالب شهري 

 استان قزوين

بررسي راهکارهاي ارتقاي فرآيندي 

تصفيه خانه فاضالب شهرقزوين و ارائه 

 دستورالعمل اجرايي 

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

کارايي نامناسب  -09

راندمان و پايين بودن 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

با توجه به الزامات محيط 

زيست و جلوگيري از افزايش 

 مصرف کلر 

ارائه راهکارها و دستورالعمل ارتقاي 

 فرآيند تصفيه خانه 

ارائه راه حل 

 مشکل



    11                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 رازيشرکت آب و فاضالب ش 20
پايش و برطرف کردن عيوب تصفيه خانه 

 فاضالب شيراز از طريق مدلسازي آن
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

تسهيل انتخاب روش مناسب 

تصفيه، پيش بيني وضعيت 

سيستم تصفيه از نظر مصرف 

انرژي، پيش بيني وضعيت 

فيه از نظر کيفيت سيستم تص

محصوالت، پايش سيستم 

تصفيه موجود ) در حال بهره 

برداري( و ريشه يابي عيوب 

 احتمالي سيستم

تهيه نسخه بومي نرم افزار مدل سازي 

 تصفيه خانه هاي فاضالب
 ارائه مدل 

 شرکت آب و فاضالب مشهد 21

محيطي  ارزيابي آثار زيست

هاي فاضالب التيمور و خين  خانه تصفيه

عرب شهر مشهد با استفاده از چرخه 

 حيات و ارايه راهکار

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

ارزيابي اثرات انرژي و مواد 

مصرفي و مواد منتشره به 

محيط زيست و شناسايي و 

براي بهبود ارزيابي فرصت ها 

وضعيت محيط زيست )شامل 

کل چرخه حيات محصول(، 

فرآيند يا فعاليت، از استخراج 

و فرآوري مواد خام، ساخت، 

حمل و نقل و توزيع، استفاده، 

استفاده مجدد، نگهداري، 

 بازيافت و دفع نهايي مي شود.

شناسايي اثرات انرژي و مواد مصرفي 

 منتشر شده در محيط زيست.

زيابي فرصت هاي احداث شناسايي و ار

تصفيه خانه هاي فاضالب خين عرب و 

التيمور براي بهبود وضعيت محيط 

 زيست

شناسايي اثرات نامطلوب احتمالي و 

 تالش براي رفع و يا کاهش اين اثرات

 ه دستورالعمليته
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 آب و فاضالب تصفيهمحور-3

 پساب و لجن و استفاده از آنها 3-3

 فيرد
پساب و -شرکتعنوان 

 لجن و استفاده از آنها
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

امکان سنجي استفاده از پساب خروجي  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

تصفيه خانه فاضالب غرب اهواز در 

 مصارف صنعتي )اجراي پايلوت(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

حفظ محيط زيست از جمله 

مواردي است که استفاده 

مجدد از پساب را ضروري 

نشان مي دهد. استفاده مجدد 

از پساب تصفيه شده پتانسيل 

خوبي جهت تامين بخشي از 

 نياز صنعت استآب مورد 

امکان سنجي استفاده از پساب خروجي 

تصفيه خانه فاضالب غرب اهواز در 

مصارف صنعتي با در نظر گرفتن کليه 

شرايط موجود اقتصادي ، اجتماعي ، 

زيست محيطي، بهداشتي و ... و ارائه 

راهکار فني جهت رساندن به کيفيت 

 زمينهمطلوب و راهکار مديريتي در اين 

 ارائه راه حل

 مشکل

امکان سنجي تبديل لجن مازاد خروجي  شرکت آب و فاضالب اهواز  2

 تصفيه خانه فاضالب به کود کشاورزي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

برطرف کردن مشکل دفع و 

 انباشت لجن

عنوان کود  استفاده از لجن به

 کشاورزي

تبديل لجن به کود کشاورزي با ازت 

استاندارد و کاهش آلودگي ميکروبي در 

 حد استاندارد

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 المياستان ا

تحليل روند تغييرات کمي  بررسي و

وکيفي پساب تصفيه خانه فاضالب شهر 

ايالم جهت استفاده در آبياري اراضي 

 فضاي سبز کشاورزي و

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

فروش پساب و کودحاصل 

 لجن يند هاضم هايازفرآ

ل استفاده ازپساب وکود يبدل

ازفاضالب به عنوان  يناش

 يريشگيدرآمدزا وپ يمحصول

نامطلوب  يهاده ياز وقوع پد

 يستيط زيمح

حذف سودمند لجن بدست آمده از 

 ه فاضالبيند تصفيفرآ

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 ياستان خراسان شمال

بررسي روش هاي  تسريع فرايند آب 

زدايي بسترهاي لجن خشک کن با 

تامين انرژي هاي نو )ساخت نمونه 

 دستگاه(

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يحجم باال -7

ه يدرتصف يديلجن تول

آب و  يخانه ها

 فاضالب

مشکل دفع لجن مازاد 

 فاضالب

رفع مشکل لجن، کاهش لجن خشک 

شده خروجي ، توليد کود مناسب 

 کشاورزي ، درآمد زايي براي شرکت

ساخت نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب شهري  5

 گيالناستان 

بررسي روش هاي حذف يا استفاده 

مجدد از آلومينيوم و آهن موجود در 

لجن تصفيه خانه بزرگ آب گيالن با 

 رويکرد روش هاي نوين

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

حجم باالي  -7

لجن توليدي درتصفيه 

خانه هاي آب و 

 فاضالب

روش هاي موجود حذف و 

استفاده مجدد از لجن حاصل 

از تصفيه آب در تصفيه خانه 

هايي که در آنها از سولفات 

آلومينيوم يا کلرور فريک بهره 

گيري مي گردد، بسيار هزينه 

زا بوده و مقرون به صرفه نمي 

استفاده از روش هاي نوين جهت تصفيه 

 لجن

 ارائه مدل 
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 فيرد
پساب و -شرکتعنوان 

 لجن و استفاده از آنها
 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 باشد.

شهري شرکت آب و فاضالب  6

 استان گيالن

از لجن  بررسي چالش هاي تخليه

ه شبکه بتانکرهاي حمل فاضالب 

 فاضالب و راهکارهاي ساماندهي سپتاژ 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

تخليه لجن موجود در شبکه 

هاي فاضالب)درهم( به 

 رودخانه ها

استفاده از روش هاي نوين جهت تصفيه 

 لجن

 ارائه مدل 

شرکت آب و فاضالب شهري  7

 استان گيالن

ارائه روش هاي نوين گندزدايي پساب 

خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب 

 پايلوت(  اجراي)

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

جلوگيري از ورود آالينده هاي 

 خطرناک به منابع آب

 ارائه مدل  استفاده از روش هاي نوين جهت تصفيه 

شرکت آب و فاضالب شهري  8

 استان مازندران

ساخت دستگاه تخليه لجن در الگون 

هوادهي در تصفيه خانه فاضالب  جويبار 

 ژئوممبران()بدون تخريب 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

کارايي نامناسب  -09

و پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

عدم خروج لجن از حوضچه 

هاي تصفيه خانه يک معضل 

مي باشد که موجب عدم 

کارايي الگون ها مي شود. 

طرح هايي که مي تواند اين 

معضل را حل نمايد مي 

بايست مورد آزمايش واقع 

 شوند.

با استفاده از ايده هاي مطرح شده و 

بررسي فني و اقتصادي در تحقيق مي 

بدون تخريب حوضچه ،لجن  بايدتوان ، 

که از نظر  به نحوي را از آن خارج نمائيم

 اقتصادي قابل توجيه باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 
 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 فناوري هاي نوين تصفيه آب و فاضالب 3-4

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شناسايي آالينده ها و ارزيابي ريسک  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

پسماندهاي آزمايشگاه خطرات پساب و 

 هاي آب و فاضالب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب  -06

ن ينو ياز نظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

شناسايي و مديريت 

پسماندهاي حاصل از 

آزمايشگاه هاي آب و فاضالب 

جهت پيشگيري از حوادث 

آلودگي هاي ناشي از احتمالي 

حمل و نقل و دفع و  نگهداري، 

همچنين ورود آن ها به شبکه 

فاضالب ضرورت اين بررسي را 

 نشان مي دهد

 شناسايي پسماندها و پساب هاي- 

 آزمايشگاهي

 شناسايي جنبه هاي زيست محيطي -

ارزيابي ريسک هاي زائدات توليدي در  -

  هر دو بخش پسماند و پساب

 نبه هاالويت بندي ج-

 شناسايي راه حل ها - 

ه يته

 دستورالعمل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  2

استان خراسان   ييروستا

 يرضو

حذف نيترات در مقياس صنعتي با 

استفاده از روش الکتروکواگوالسيون از 

 منابع آبي در مناطق روستايي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

ت انجام طرح، يت و قابلياهم

 بودن طرح يکاربرد

جاد شده با استفاده يا يها يحذف آلودگ

و  ياس صنعتيستم در مقين سياز ا

ترات يزان حذف نيبه حداکثر م يابيدست

 ستميش راندمان سيو افزا

ساخت نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب  3

جانياستان آذربا ييروستا

 يغرب

فرايند تعويض يون در  يکارائ يبررس

ک مازاد از منابع يحذف نيترات و آرسن

کاهش  يآب شرب روستا ها  در راستا

 هيستم تصفياز س يزان پساب خروجيم

 (يو مورد يلوتي)مطالعه پا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

نه يبه يعدم اجرا-03

آب و  يها طرح

 فاضالب

حذف  يبرا يغشائ يروشها

 يک دارايترات و آرسنين

ه، ياول يه گذارينه سرمايهز

و  يهدر رفت آب، مصرف انرژ

باشد.  يم يشترياستهالک ب

ساده،  يلذا استفاده از روشها

ارزان و با هدر رفت آب کمتر 

ض يتعو يروشها ياياز مزا

نده ها از يدر حذف آال يوني

 باشد. يمنابع آب شرب م

 يو راهبر يانتخاب روش ارزان ، اقتصاد

 کيترات و آرسنيحذف ن يمناسب  برا

 لوتيپا ياجرا

شرکت آب و فاضالب  4

 استان خوزستان ييروستا

ه به روش يتصفطراحي و ساخت دستگاه 

 )دستگاه حذف کدورت( ييغشا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

نه جهت حذف يکاهش هز

 ش راندمانيکدورت و افزا

 لوتيپا ياجرا 3NTUبه  011NTUکاهش کدورت از 

شرکت آب و فاضالب  5

 استان خوزستان ييروستا

 بررسي روشهاي تصفيه درجاي فاضالب 

در مناطق روستايي با استفاده از فناوري 

 هاي نوين

وزارت طرح هاي کالن ملي  يپروژه پژوهش

نيرو مصوب شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

بهره  ينه هايکاهش هز

 يبردار

ه فاضالب در يا روش تصفينکه آيا يبررس

خوزستان امکان  ييجا در مناطق روستا

 ر استيپذ

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  6

 استان خوزستان ييروستا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش ترات از آب چاهيحذف گوگرد و ن

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ترات و گوگرد از يحذف ن

 ش راندمانيمناابع آب و افزا

 لوتيپا ياجرا ترات و گوگرديحذف ن
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  7

و  هيلوياستان کهگ ييروستا

 ر احمديبو

 ين از لوله هاينشت فلزات سنگ يبررس

 ييروستا يمورد استفاده در شبکه آبرسان

ر کلر يراحمد و تاثيه و بويلوياستان کهگ

انتقال  يت لوله هايفيآب بر ک ييگندزدا

 آب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

مواد شيميايي مقدار زيادي 

منظور جلوگيري از شکستن  به

و همچنين ايجاد 

 يها¬پذيري به لوله انعطاف

مورد استفاده در شبکه 

 که شوند افزوده مي يآبرسان

امکان آزادسازي ترکيبات 

موجود در طول زمان وجود 

دارد که مخاطرات بهداشتي را 

 به همراه دارد. 

تاثير کلر استفاده شده در فرايند  يبررس 

هاي  دزدايي آب شرب بر روي لولهگن

PVC  انتقال و توزيع آب نيز بايستي

 مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي نشت مواد آلي لوله انتقال،  -2

 ها و ...  تغيير سطح داخلي لوله

ن ميزان نشتي فلزاتي همچون ييتع -3

سرب، کادميم، نيکل، کروم و روي در 

هاي مختلف شبکه آبرساني و  لوله

گيري و  کشي آب منازل مورد اندازه لوله

 گيرد.  ارزيابي قرار مي

 لوتيپا ياجرا

شرکت آب و فاضالب  8

ه و يلوياستان کهگ ييروستا

 ر احمديبو

ن و ارتباط آن يفلزات سنگ يستيش زيپا

در سامانه  يانواع سرطان و اسهال خونبا 

GIS منابع آب استان  ي)مطالعه مورد

 راحمد (يه و بويلويکهگ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

 ييباعث شناسا يستيش زيپا

 يرگذار رويعوامل و منابع تاث

ن يشده و همچن يستم آبيس

ت يريمد يارزشمند برا يابزار

نان منابع آب و يقابل اطم

مشکالت  يع برايحل سر راه

 دهد.  يارائه م يآلودگ

ن در منابع آب يزان فلزات سنگين مييتع

راحمد و يه وبويلويشرب استان کهگ

 ( GISبا استفاده از ) يبند پهنه

خطرات  يابين شاخص خطر و ارزييتع

 يبهداشت

ن با انواع يارتباط فلزات سنگن ييتع

ر ين مقادييو تع يسرطان و اسهال خون

با  يافراد روستاها يدر ناخن و مو

 ن باال و وجود سرطانير فلزات سنگيمقاد

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  9

 النياستان گ ييروستا

متمرکز جمع  يسه روشهايو مقا يابيارز

ر يه فاضالب با روش غيو تصف يآور

 النيگ ييمتمرکز در مناطق روستا

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

نه يبه يعدم اجرا-03

آب و  يها طرح

 فاضالب

 يفن ين الگويياز به تعين

ه يو تصف يجمع آور ياقتصاد

 ييفاضالب مناطق روستا

سامانه  يطراح يارائه دستورالعمل علم

 ييفاضالب مناسب مناطق روستا

ه يته

 دستورالعمل

شرکت آب و فاضالب  10

 روستايي  استان اصفهان

جداسازي ميکرو ارگانيسم هاي توليد 

جهت کننده الکاز با بستر بيو جاذب 

 حذف آالينده هاي فلزي 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

منابع آب و عدم  يفيکاهش ک

به آب سالم و  يدسترس

  يبهداشت

ارائه راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي و 

 بهينه سازي

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  11

 روستايي  استان اصفهان

طراحي و ساخت سامانه تصفيه فاضالب 

با ورمي فيلتر  در يک زون روستايي  

 زديچهار محال و شرکت آبفار مشترک با 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

پائين بودن  -02

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

معمول  يراندمان کم روشها

و مصرف  ييدر مناطق روستا

 يانرژ

ارائه راه حل  ستيط زيمح يکاهش آلودگ

 مشکل
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 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  12

 روستايي استان بوشهر

رمتمرکز به روش يه غياستفاده از تصف

د يو تول ييايميشرفته شيون پيداسياکس

مصارف  يت مناسب برايفيبا ک يپساب

 يرشرب انسانيغ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

ن يتام ين برايمشترک يتقاضا

سبز  يور و فضايط آب دام و

به علت کمبود منابع آب در 

 استان يمحل روستاها

در  يت بهداشتيفياستفاده از پساب با ک

ر شرب يغ ين آب مورد تقاضايتام

 يانسان

 يساز يبوم

 يفناور

 يشرکت آب و فاضالب شهر 13

 استان اصفهان

ارائه راهکارهاي ارتقاء کيفي پساب در 

برکه تصفيه خانه هاي فاضالب به روش 

 تثبيت

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

ه خانه ينامناسب تصف ييکارا 

 فاضالب يها

 يه خانه هايعملکرد تصف ييارتقاء کارا

 فاضالب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل

 يفاضالب شهرشرکت آب و  14

 استان اصفهان

ن انتقال فاضالب ينو يروش ها يبررس

ه خانه فاضالب در يتصف يدر ورود

  يط بحرانيشرا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

سات آب و يتاس

 فاضالب

 يانتقال فاضالب در ورود 

ه خانه فاضالب در يتصف

  يط بحرانيشرا

ن انتقال ينو يبه دانش روش ها يابيدست

ه خانه فاضالب يتصف يفاضالب در ورود

  يط بحرانيدر شرا

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 15

 ياستان آذربايجان شرق

برررسي روشهاي نوين شناسايي و  

ساخت حسگر تشخيص دهنده فلزات 

 سنگين خاص در آب

طرح هاي تحقيقات و توسعه  پروژه پژوهشي

فناوري مصوب شوراي آموزش 

 و پژوهش وزارت نيرو

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

براي سنجش مقدار ارسنيک 

در آب آشاميدني بيشتر مواقع 

به استفاده از دستگاه نياز 

جذب اتمي مي باشد. اين 

روش با وجود دقيق بودن 

گران قيمت بوده و نيز 

تشخيص وجود آرسنيک در 

نمونه آب آشامديني زمان بر 

 مي  باشد.

طراحي حسگرهايي که بتوانند مقدار 

آرسنيک را در نمونه آب به طور دقيق 

 شناسايي و اندازه گيري نمايند.

ساخت نمونه 

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 16

 استان بوشهر

 يريآبگ يو ساخت پرس طومار يطراح

 لجن

 يو فناور يت پژوهشياولو يپروژه پژوهش

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

 يحجم باال -7

ه يدرتصف يديلجن تول

آب و  يخانه ها

 فاضالب

 يريآبگ يو ساخت پرس طومار يطراح لجن يريآبگ ينه سازيبه

لجن  يند فرآوريبهبود فرآ يلجن برا

 مدنظر است

ساخت نمونه 

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 17

 استان تهران

بررسي و ارائه سيستم نوين و کاربردي 

جهت آبگيري از لجن با استفاده از 

 فنآوري التراسونيک

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يحجم باال -7

ه يدرتصف يديلجن تول

آب و  يخانه ها

 فاضالب

کاهش حجم پساب جهت 

 ارتقاء فرآيند تصفيه فاضالب

دستيابي به روشي فيزيکال جهت کاهش 

 حجم پساب و افزايش راندمان آبگيري

 لوتيپا ياجرا
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 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يشرکت آب و فاضالب شهر 18

 استان خوزستان

مطالعه گندزدايي و ضد عفوني آب با 

از روش فناوري نوين و ساخت استفاده 

 نمونه به روش توان پالسي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

عدم استفاده از  -05

نسل  يگند زداها

 ديجد

استفاده از روش هاي گند 

زدايي بدون برجاي گذاري 

ترکيبات باقي مانده ي سمي 

زدايي در و موثر بودن گند 

حذف ترکيبات شيميايي و 

جديدترين شيوه  ،باکتري ها

گند زدايي اجرا شده در دنيا 

مي باشد که کشور هاي 

زيادي در حال سرمايه گذاري 

براي بومي سازي اين فناوري 

 مي باشند

بومي سازي اين فن آوري به دست 

آوردن چگونگي عملکرد بررسي پارامتر 

نمونه هاي تاثير گذار طراحي و ساخت 

آزمايشگاهي و بررسي عملي نمونه 

 ساخته شده.

 يساز يبوم

 يفناور

 يشرکت آب و فاضالب شهر 19

 استان خوزستان

بررسي روش هاي پايش و تصفيه آب با 

 استفاده از روشهاي نوين تفکيک يوني 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم استفاده از  -05

نسل  يزداهاگند 

 ديجد

با توجه به شرايط منابع آب و 

استفاده مجدد از آنها هرگونه 

روش نوين که معايب روشهاي 

گذشته در تصفيه آب را 

 کاهش دهد نياز صنعت است

استخراج نتايج تصفيه آب با کمک 

 روشهاي تفکيک يوني 

ساخت نمونه 

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 20

 استان قم

مطالعه،بررسي و انتخاب بهترين روش 

ارتقاء کيفيت لجن تصفيه خانه فاضالب 

 Aبه کالس  3شماره 

طرح هاي تحقيقات و توسعه  يپروژه پژوهش

فناوري مصوب شوراي آموزش 

 و پژوهش وزارت نيرو

 يحجم باال -7

ه يدرتصف يديلجن تول

آب و  يخانه ها

 فاضالب

در حال حاضر چنانچه 

تاسيسات فرآوري لجن و 

فرآيند تصفيه خانه فاضالب 

در بهترين شرايط  3شماره 

کاري قرار داشته باشند، لجن 

خروجي از تصفيه خانه داراي 

خواهد بود که طبق  Bکالس 

استاندارد هاي موجود کاربرد 

آن در زمين هاي کشاورزي با 

محدوديت هاي فراواني مواجه 

 خواهد بود

برسد  Aنانچه کالس لجن به درجه چ

امکان فروش آن حتي بصورت بسته 

 بندي هاي خانگي نيز فراهم خواهد شد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يشرکت آب و فاضالب شهر 21

 استان کرمانشاه

ه يدر تصف يجاد عدسک آبيعلل ا يبررس

خانه فاضالب شهر کرمانشاه و ارائه 

 رفع مشکل يعمل يراهکارها

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

ه خانه فاضالب شهر کرمانشاه يدر تصف نه فاضالبيه بهيتصف

 يجاد عدسک آبيدر حال حاضر مشکل ا

جاد شده يه ايه ثانويتصف يدر حوضچه ها

علل و راهکار  يازمند بررسياست که ن

 باشد. يحذف آن م

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 22

 استان کرمانشاه

فاضالب مکان  ين آب و دفع بهداشتيتأم

و موقت در مواقع  ياسکان اضطرار يها

 وقوع بحران 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايبالبحران ها و 

 يو اجتماع يعيطب

ه آب و فاضالب در يتصف

 ط بحرانيشرا

 ين لرزه در شهرهايپس از وقوع زم

ن ينو ياز به روشهاياستان کرمانشاه ن

 يط بحرانيه آب و فاضالب در شرايتصف

گردد و فراهم  يشتر احساس ميهر چه ب

ن امکان عالوه بر برطرف کردن يشدن ا

و  يکاربردار يتواند تجربه بس ياز مين نيا

د که يجاد نمايدر سطح صنعت ا يموثر

آبفا مثمر ثمر  يه شرکتهايکل يبرا

 خواهد بود.

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 23

 استان کرمانشاه

 يو ارائه راهکار عمل يابيمشکل  ،يبررس

ر يز يزار مصنوعيجهت ارتقاء راندمان ن

ه خانه فاضالب شهر يتصف يسطح

 نيريقصرش

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

نه فاضالب به روش يه بهيتصف

 يعيطب

شهر قصر  ييط آب و هوايبا توجه به شرا

ن که گرم و خشک است استفاده از يريش

ر يه فاضالب نسبت به ساين روش تصفيا

 ييو هواط آب ين شرايروش ها در ا

 خواهد بود مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  24

 استان سمنان

سولفات زدايي از منابع آب با استفاده از 

 جاذب هاي نانو ساختار )مطالعه موردي(

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

عدم اطالعات کافي در شرايط 

 بحراني از وضعيت تاسيسات 

با اين طرح وضعيت تاسيات در حالت 

پايلوت بررسي تا مشکالت و بحرانها در 

شرايط آزمايشگاهي بررسي و راهکارهاي 

 ذ گردد اختالزم ا

 اجراي پايلوت



    10                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت
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 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب شهري  25

 استان کرمان

شناسايي سريع آلودگي شيميايي در 

منابع آب با استفاده از طيف سنجي 

ليزري و ساخت چيدمان مورد نياز براي 

 انجام اين کار

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم استفاده از  -05

گند زداهاي نسل 

 جديد

ل يمنابع آب بدل يفيکاهش ک

ش از حد سفره يبرداشت ب

و نفوذ فاضالب  ينيرزميز يها

از نقاط  يدر برخ يصنعت يها

ع يسر يي، ضرورت شناسا

را  ييايميش يها يآلودگ

ساخته  ييت باالياهم يدارا

 است 

د و با يجد يعلم ينه هايجاد زميا

ت آب يفين کييسرعت باال در بخش تع

د يجد يمنابع و بوجود آوردن فرصتها

 يقات شرکتهايشدن تحق يجهت کاربرد

 ن بخشيان در ايدانش بن

 يساز يبوم

 يفناور

شرکت آب و فاضالب شهري  26

 استان گلستان

امکان سنجي و بررسي فني و اقتصادي  

استفاده از مديا در تصفيه خانه فاضالب 

شهر گرگان در راستاي افزايش ظرفيت و 

 حذف نيتروژن و فسفر 

طرح هاي کالن ملي وزارت  پروژه پژوهشي

نيرو مصوب شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

عدم حذف نيتروزن و فسفر در 

تصفيه خانه و عدم رعايت 

 الزامات سازمان محيط زيست

ايجاد تغييرات در تصفيه خانه به منظور 

حذف مواد مغذي و رعايت الزامات 

 محيط زيستي

ارائه راه حل 

 مشکل

مختلف در تصفيه  بررسي گندزداهاي رازيشرکت آب و فاضالب ش 27

خانه فاضالب شيراز و مقايسه آنها از 

نظرکارائي فني و از نظر اقتصادي و 

 معرفي روش بهينه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -05

نسل  يگند زداها

 ديجد

با توجه به مالحظات زيست 

محيطي و بهداشتي براي 

استفاده مجدد پساب 

خانه فاضالب، انتخاب  تصفيه

روش مناسب براي گندزدايي 

اهميت بسزايي پيدا کرده 

 است 

هاي  شناسائي نقاط قوت و ضعف روش

خانه و  گندزدائي مختلف پساب تصفيه

انتخاب روش بهينه از ديدگاه فني و 

 اقتصادي

حل ارائه راه 

 مشکل

هاي نوين تصفيه فاضالب  بررسي سيستم شرکت آب و فاضالب مشهد 28

ها با توجه به  و ارائه بهترين سيستم

وضعيت شهر مشهد با رويکرد ارتقاي 

اي  پساب خروجي، کاهش گازهاي گلخانه

 نرژيجويي و توليد ا و صرفه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

نکه تصفيه يبا توجه به ا

فاضالب يک امر مهم و حياتي 

در توسعه پايدار شهر ها است 

و با توجه به پيشرفت 

تکنولوژي و لزوم آگاهي از 

بهترين روش هاي موجود و 

مورد استفاده در دنيا و انتخاب 

جه به بهترين روش با تو

موقعيت شهر مشهد ضروري 

 است 

روشهاي دانش روز در زمينه  استفاده از

 تصفيه نوين 

انتخاب چند روش کانديد با توجه به نوع 

 فاضالب شهر مشهد

استفاده از اين تجربيات در احداث 

 تصفيه خانه هاي آينده

ارائه راه حل 

 مشکل



 11                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

آب در ساخت دستگاه حذف کدورت از  شرکت آب و فاضالب مشهد 29

 مقياس صنعتي )ارزيابي اثر بخشي(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

عدم وجود دسترسي به منابع 

آبي مورد نياز به ويژه 

 درشرايط بحراني

استفاده از فناوري هاي نوين و اقتصادي 

نياز به براي دسترسي به منابع آبي مورد 

 ويژه براي شرايط خاص و بحراني

ساخت نمونه 

 محصول

استفاده از فناوري نوين نانو فيلتر براي  شرکت آب و فاضالب مشهد 30

الب در مقياس صنعتي و تصفيه فاض

 ارزيابي آن

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

عدم امکام تصفيه فاضالب و 

داشتن تصفيه خانه براي 

تصفيه فاضالب براي شهرک 

 ها و پايلوت هاي کوچک

تصفيه پساب با استفاده از روش هاي 

نوين و اقتصادي جايگزين ساخت تصفيه 

 خانه هاي فاضالب کوچک

ساخت نمونه 

 محصول

گيري از فناوري نوين  تصفيه آب  بهره  شرکت آب و فاضالب مشهد 31

انرژيهاي تجديدپذير و با استفاده از 

 ارزيابي آن

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

شتر از يهرچه ب يريبهره گ

ر با يد پذيتجد يها يانرژ

 طيمح يهدف کاهش آلودگ

و  يگلخانه ا يست و گازهايز

ش يف گرمايجه تخفيدر نت

 .نيکره زم

هدف پروژه بکارگيري انرژي هاي  

تجديد پذير است.گرچه با اتالف باالي 

انرژي و تبديل مکرر نوع انرژي، اين کار 

ممکن است ولي هدف اين است که 

اتالف باال نباشد تا نتايج اين تحقيق 

لوژي بتواند به امکان گسترش اين تکنو

در سطح عمومي و تجاري کمک نمايد. 

توليد انرژي هاي تجديد در اين طرح 

بايستي براي شرائط آب و هوايي پذير 

 گرم و خشک ايران طراحي گردد. 

 يساز يبوم

 يفناور

براي   سنجي ساخت سرافيلتر امکان شرکت آب و فاضالب مشهد 32

 تصفيه آب در مقياس صنعتي

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

دستيابي به روش هاي 

اقتصادي و نوين موجود در 

 دنيا براي تصفيه آب

تصفيه آب با استفاده از روش هاي نوين 

و اقتصادي جايگزين ساخت تصفيه  خانه 

هاي آب. به خصوص براي پايلوت هاي 

 شهري و يا شهرک هاکوچک 

ساخت نمونه 

 محصول

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 آب يي گند زدان ي نو ي هاي فناور 3-5

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  1

استان چهارمحال و  ييروستا

 ياريبخت

تون يترات از آب توسط هسته زيجذب ن

 باردارشده 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

ت درمنابع اتريزان نيباالرفتن م

 اب

ارائه راه حل   بهبود کيفيت آب

 مشکل



    11                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

فاضالب شرکت آب و  2

 استان مازندران ييروستا

در  ييگندزدا يسامانه ها ييکارا يابيارز

مازندران و  ييروستا يآبرسان يشبکه ها

نه يارتقاء و انتخاب گز يارائه راهکارها

 لوت ( يمناسب ) پا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم استفاده از  -05

نسل  يگند زداها

 ديجد

 ياز به استفاده از روش هاين

 منيکارا و ا ييگندزدا

با  ييستم متداول گندزدايس ينيگزيجا

 ييروش منتخب گندزدا

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  3

 استان البرز

مقايسه سامانه هاي نوين گندزدايي 

جهت استفاده در آب و فاضالب و 

 پيشنهاد روش بهينه

هاي پژوهشي و اولويت  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم استفاده از  -05

گند زداهاي نسل 

 جديد

سامانه هاي جديد گندزدايي 

بخصوص در بخش آب و 

فاضالب با کاربري ساده تر و 

 اثرات جانبي کمتر از کلر 

با اين روشهاي نوين ميتوان اثرات مواد 

همچنين در  و جانبي کلر را کاهش

 صرفه جويي نمود  هزينه هاي گندزدايي

بومي سازي 

 فناوري

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 ت آبيفيک 3-6

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

استفاده از روش هاي نوين )از جمله نانو  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

جاذب هاي داراي گواهي بهداشتي 

استفاده در آب شرب . روش هاي 

دوستدار محيط زيست و ...( در حذف 

شاخص هاي آالينده کيفي در راستاي 

 اهداف پدافند غير عامل )مطالعه موردي(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

ارتقاء يا بهبود سطح آمادگي و 

واکنش به موقع در مواقع بروز 

حوادث طبيعي و غيرطبيعي و 

رها شدن مواد شيميايي و..... 

به منظور کاهش اثرات زيست 

محيطي و برقراري شرايط 

 عادي در تأمين آب شرب 

شناسايي روش هاي نوين و مواد موثر 

ري در حوادث براي مقابله با شرايط اضطرا

کيفي با واکنش سريع و به موقع در 

شرايط اضطراري و يا بحران جهت 

برطرف نمودن آلودگي و تأمين آب شرب 

 با کيفيت مناسب 

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  2

 استان قم ييروستا

د يحذف منگنز با استفاده از گرافن اکسا

ن يآم يلن دينه شده با اتيبه يسيمغناط

 (EDTAد )يک اسياستتترا 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ازمنابع  ينکه برخيا به لحاظ

منگنز بوده  يآب موجود دارا

 يوصرفنظرازمسائل بهداشت

 يجاد رسوبات رنگيباعث ا

سطوح البسه  يبررو

گردد يسات ميوتاس

 ومورداعتراض مصرف کنندگان

 قرارخواهد گرفت

 يمند تيت آب وجلب رضايفيش کيافزا

 يين آب روستايمشترک

ارائه راه حل 

 مشکل



 11                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب  3

 النياستان گ ييروستا

 يتهاير نانو کامپوزيتاث يسه ايمقا يبررس

مرها بر حذف فلزات يفعال شده با پل

سرب(، ساخت  ين)مطالعه مورديسنگ

 يساز يلوت و بوميپا

اولويت هاي پژوهشي و  پژوهشيپروژه 

 فناوري کشور در زمينه آب

ندها و يورود آال -2

ن به يفلزات سنگ

 منابع آب

 ياز فناور يرياز به بهره گين

نده يه عوامل آالينانو در تصف

 آب

ت در يروش نانو کامپوز ين کارائييتع

 نيحذف فلزات سنگ

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب  4

 زدياستان  ييروستا

بررسي امکان تصفيه و شيرين سازي 

منابع آب لب شور و نامتعارف روستاهاي 

 استان يزد

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

انجام پروژ منجر به بررسي و 

شناسايي دقيقتر راهکارهاي 

ارتقاء کمي و کيفي آب 

نياز روستاها  آشاميدني مورد

 مي شود

دسته بندي مناطق مختلف روستايي 

استان در زمينه وجود منابع آب لب شور 

و نامتعارف و امکان سنجي روشهاي 

 تصفيه و شيرين سازي آب منابع موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 ياستان آذربايجان شرق

ارائه روشهاي نوين در قالب طرحهاي 

جهت تصفيه و حذف امالح  کاربردي

موجود در آبها از جمله نيترات، سختي و 

 فلزات سنگين و .... )مطالعه موردي(

طرح هاي تحقيقات و توسعه  پروژه پژوهشي

فناوري مصوب شوراي آموزش 

 و پژوهش وزارت نيرو

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

باتوجه به وجود مشکالت 

کيفي در منابع آبي نظير 

باال، وجود  سختي و کدورت

فلزات سنگين و ... استفاده از 

روشهاي نوين و کاربردي 

جهت رفع مشکالت حاضر 

 ضروري بنظر مي رسد.

قيمت  ارائه روشهاي نوين، کاربردي، ارزان

با قابليت اجرا در مقياس نيمه صنعتي در 

 جهت تصفيه آب و فاضالب

 اجراي پايلوت

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 ياستان خراسان شمال

بررسي و ارائه راهکار کاهش و يا حذف  

 و و طعم در تصفيه خانه آب بجنوردب

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

ارائه راه حل  کاهش بو و طعم اب  کيفيت آب بجنورد

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 استان خوزستان

پايش کيفي شبکه آب در مناطق مختلف 

شهري و تهيه مدل کيفي با استفاده از 

water gems  و ارائه راهکارهاي

 مختلف اجرايي کسب استانداردهاي الزم

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

با توجه به اينکه يکي از 

معيارهاي کيفي آب از نظر 

سازمان بهداشت جهاني 

مطابق با رهنمودهاي ملي 

است نياز است پايش کيفي 

 water gemsآب به صورت 

و به صورت پايش لحظه اي و 

 آنالين صورت پذيرد   

 لوتيپا ياجرا دسترسي شهروندان به آب با کيفيت 



    15                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

شرکت آب و فاضالب شهري  8

 استان قزوين

ارزيابي و بهينه سازي کيفيت آب در 

مخازن و شبکه توزيع آب شهري با 

استفاده از شاخص هاي مختلف کيفي 

) پايلوت  GISدر محيط  WQLمدل 

 شهرآبيک ( 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

با توجه به نياز تامين امنيت 

کيفي آب اين تحقيق ضروري 

 است . 

تعيين راهکارهاي بهبود کيفي آب در 

 سطح شبکه توزيع

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  9

 استان گلستان

بررسي تغييرات غلظت سرب در شبکه 

هاي آبرساني بر اثر حامل هاي فلزي و 

ميزان سرب در ارائه راهکار براي کاهش 

 شبکه آب

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

پائين بودن  -02

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

عدم وجود اطالعات کافي و 

علمي در زمينه حامل هاي 

 يون سرب در شبکه هاي آب

کنترل و مديريت ميزان سرب در شبکه 

 هاي آب شرب 

حل ارائه راه 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  10

 استان گلستان

کاربرد گرافن تهيه شده از لجن تصفيه 

خانه فاضالب جهت حذف آالينده هاي 

 -آب و فاضالب )سرب و آرسنيک(

 مطالعه موردي

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

حجم باالي  -7

لجن توليدي درتصفيه 

خانه هاي آب و 

 فاضالب

عدم وجود پيش زمينه 

تحقيقاتي و عملي توليد 

گرافن از لجن فاضالب در 

 کشور

حل شدن مشکالت مربوط به انبارش و 

مديريت لجن و کاهش آلودگي هاي 

 زيست محيطي ناشي از آن

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  11

 گلستاناستان 

بررسي پتانسيل تشکيل تري هالومتانها 

THMs  در شبکه توزيع شهر گنبد و

 راهکارهاي حذف آن 

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

اطالعاتي در خصوص تشکيل 

در آب  THMيا عدم تشکيل 

شهر گنبد به دليل تغييرات 

TOC وجود ندارد 

از  THMکنترل و جلوگيري از تشکيل 

طريق کنترل پارامترهاي موثر بر تشکيل 

 آن

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  12

 استان گلستان

بررسي و ارائه متد جدا سازي و شمارش  

E.Coli  و ويبريوکلر)عامل وبا( در نمونه

-Realهاي آب و فاضالب به روش 

time  PCR   

راهبردهاي سند چشم انداز  پروژه پژوهشي

 وزارت نيرو

پائين بودن  -02

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

شمارش باکتري هاي  کلي 

فرم مدفوعي و عامل وبا  

وتسشخيص ويبريو کلرا )عامل 

وبا( با استفاده از روش ژنتيکي 

PCR   که در نمونه آب انجام

 نشده است

ناشي از  تشخيص سريع آلودگي هاي آب

ارائه  -عامل وبا و کلي فرم هاي مدفوعي

پروتکل استاندارد انجام آزمون تشخيص و 

شمارش باکتري هاي فوق الذکر در نمونه 

 هاي آب و فاضالب

ارائه راه حل 

 مشکل

)بنزن BTEXتعيين غلظت ترکيبات  رازيشرکت آب و فاضالب ش 13

،تولوئن ،اتيل بنزن ،زايلن (در هواي 

خانه فاضالب شيراز و  محدوده تصفيه

 ارايه راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

مواجهه مزمن با ترکيبات 

که از  BTEXتشکيل دهنده 

طريق تنفس وارد بدن مي 

شوند اثرات سوء بهداشتي 

 بالقوه اي را ظاهر مي نمايد.

در هواي  BTEXتعيين غلظت ترکيبات 

 محدوده تصفيه خانه فاضالب شيراز

ارائه راه حل 

 مشکل



 16                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 TOCتهيه سيستم پايش آنالين    رازيشرکت آب و فاضالب ش 14

,COD  کلر باقيمانده و کدورت بر اساس

 رنگ سنجي )اجراي پايلوت(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

پارامترهاي ذکرشده در عنوان 

طرح، فاکتورهاي کليدي در 

تصميم گيري درخصوص 

کارکرد صحيح يک سيستم 

تصفيه فاضالب مي باشد و 

اندازه گيري سريع آنان 

بهترين ابزار جهت تصميم 

 گيري مسئول فرايند است. 

با توجه به امکانات جديد ديجيتال و 

کارهاي مشابه مي توان انتظار داشت که 

نجام اين تحقيق و به نتيجه رسيدن با ا

سرعت و دقت تجهيزات تصفيه آب و  ،آن

 فاضالب باالتر رود.

ارائه راه حل 

 مشکل

امکان سنجي تعيين وجود اشريشيا  رازيشرکت آب و فاضالب ش 15

کوالي از طريق پتانسيومتري يا ديگر 

روشهاي شيمي تجزيه و ارايه روش 

 بهينه

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

از آنجا که اندازه گيري 

 باشاخص تعيين آلودگي 

روش هاي معمول مانند کشت 

ميکروبي بسيار زمان بر است، 

بررسي شود آيا ميتوان با 

روش هاي پتانسيومتري و يا 

ي تجزيه روش هاي شيم

آلودگي هاي ميکروبي به طور 

سريع و دقيق اندازه گيري 

 شود.

سرعت و دقت زياد در تعيين شاخص 

 هاي آلودگي ميکروبي

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 
 شبکه آب و فاضالبتجهيزات سات و يمحور تاس .4

 آب توزيع شبکه در سازي بهينه و ارتقاء 4-0

 يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

شرکت آب و فاضالب  1

 روستايي  استان اصفهان

ايجاد سامانه نوين تأمين و توزيع آب  

)نظير سيستم دوگانه و آب بسته  شرب

بندي در مناطق فاقد آب مناسب( )با 

مطالعه موردي روستاي قورتان، جهت 

گيري از آب اصفهان بزرگ در  بهره

شرکت  سامانه توزيع مجزا( مشترک با

 زدي آبفار

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کاهش کيفي  -0

 منابع آب

منابع آب و عدم  يفيکاهش ک

به آب سالم و  يدسترس

 يو خشکسال يبهداشت

ارائه راه حل  ين آب سالم و بهداشتيتام

 مشکل



    19                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 يشرکت آب و فاضالب شهر 2

 المياستان ا

تهيه مدل بهينه مديريت آب شرب 

شهري متناسب با شرايط خشکسالي )با  

 بحران( راهکار مديريت شبکه و

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

سات آب و يتاس

 فاضالب

مناسب جهت  يسازوکار وجود

ل يت بحران به دليريمد

 و يبهداشت ،يعوارض اجتماع

 از وقوع بحرانها يناش ياقتصاد

 يم سازيامن وتصم  يتيريمد يفضا جاديا

 ح درمواقع بحرانيصح

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 المياستان ا

مديريت فشار درشبکه توزيع با اجراي 

DMA   وبررسي تغييرات فشار بر روي

حجم عبوري از کنتورهاي مشترکين به 

مطابقت  منظور تعيين نشت شبکه و

 فروش وپرت )مطالعه موردي ( توليد،

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

مرتبط با  يحذف پارامترها

ات آب سيهدررفت آب درتاس

جاد شده يبه لحاظ معضالت ا

ش يافزا از کمبود آب، يناش

 دآب شربيتول ينه هايهز

سات آب شرب يتاس يش راندمان آبدهيافزا

 ع آبيژه شبکه توزيبه و

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 المياستان ا

فشار براي  بررسي رابطه بين نشت و

مختلف  لوله در شهر ايالم  جنس اقطار و

 و ارايه پيشنهاد براي شبکه آبرساني

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

ن فشارشبکه با يجادتناسب بيا

اتصاالت در  نوع لوله و جنس و

به  بکاررفته، اس با اقطاريق

د يتول يها نهيش هزيل افزايدل

 آب 

ع آب يسات توزيتاس يفن و ياصالح اصول

 ع آبيژه شبکه توزيشرب به و

ه يته

 دستورالعمل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان آذربايجان غربي

بهينه سازي  مديريت شبکه زنجيره 

تامين آب شهر اروميه با استفاده از 

 مدلسازي رياضي

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 کشور در زمينه آبفناوري 

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

مديريت مصرف آب اروميه 

نياز به مدل رياضي مصرف 

جهت پيش بيني تقاضا در 

شرايط مختلف مي باشد هم 

اکنون مديريت توليد آب 

اروميه براساس کنترل سطح 

 آب مخازن انجام مي گيرد.

کاهش هزينه هاي انتقال آب از منابع  -

 تامين آب به مناطق مصرف

کاهش ميزان اتالف آب در مسيرهاي  -

 انتقال

ارائه يک برنامه ريزي ميان مدت براي  -

مديريت صحيح زنجيره تامين شبکه آب 

 شهري

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

  ياستان خراسان جنوب

هوشمند سازي شيرهاي فشار شکن 

شبکه توزيع بر اساس زمان و دبي و 

تاثير آن در شبکه توزيع )پايلوت  بررسي

 اجرايي(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يعدم هوشمند -01

آب و  يشبکه ها

 فاضالب

کم يا زياد شدن مصرف و  

ثابت بودن فشاردر کل طول 

 شبانه روز 

هوشمند سازي شير فشار شکن طوري که 

با تشخيص دبي و زمان هوشمندانه و با 

امکان کنترل شير از طريق موبايل توسط 

اپراتور قابل تنظيم باشد براي رسيدن به 

 فزايش عمر شبکه و کاهش اتفاقاتا

ساخت نمونه 

 محصول

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

  ياستان خراسان جنوب

و تعيين نقاط بررسي رفتار لرزه اي 

آسيب پذير سامانه هاي آب و فاضالب 

شهرهاي بيرجند و قائن با رويکرد ارتقاي 

رابر زلزله و تهيه تاب آوري در ب

 دستورالعمل 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

سات آب و يتاس

 فاضالب

وجود آسيب ها در مقابل 

تهديدات، مي تواند منجر به 

ارائه راهکارهاي پيشگيري و 

مقابله بحران شود و در نتيجه 

خسارات انساني و هزينه هاي 

شناسايي، احصا و اولويت بندي خسارات 

ناشي از تهديدات طبيعي و غير طبيعي و 

کاربردي در خصوص  ارائه راهکارهاي

پيشگيري و مقابله با بحران و کاهش 

 خسارات

ه يته

 دستورالعمل



 18                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

مالي ناشي از خسارت را به 

 شدت کاهش مي دهد

 يشرکت آب و فاضالب شهر 8

 ياستان خراسان رضو

تحليل نتايج حاصل از تعويض کنتورها  

به منظور تدقيق مصرف و کاهش هدر 

 رفت و خطاي ارقام قرائت و ارايه راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

لزوم  تدقيق مصرف و کاهش 

آب بدون درآمد حاصل از 

 خطاي کنتورها

تعيين علل خطاي کنتورهاي آب و تاثير 

کاهش آب بدون درآمد  و ارائه راه  بر آن

 حل براي کاهش خطا ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 9

 استان خوزستان

طراحي و بهره برداري بهينه مخازن 

تحت فشار موج گير با استفاده از مدل 

 فيزيکي و متناسب با نياز آبفا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

نه يبه يعدم اجرا-03

آب و  يها طرح

 فاضالب

فشار زياد ناشي از پديده 

ضربه قوچ باعث تخريب 

خطوط و شبکه لوله و از بين 

رفتن سرمايه مالي پروژه و 

اشکال در سيستم ابرساني 

شهري از طريق ايجاد افت 

 انرژي اضافي مينمايد

تعيين ابعاد بهينه مخازن تحت فشار 

موجگير و همچنين طراحي مناسب ترين 

گلوگاه ورودي به مخزن براي شرايط 

 مختلف

 لوتيپا ياجرا

 يشهرشرکت آب و فاضالب  10

 استان خوزستان

بررسي و مقايسه روشهاي مختلف  

جلبک زدايي در تصفيه خانه هاي آب 

استان خوزستان و استفاده از گزينه برتر 

 به صورت پايلوت

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

حذف جلبک از تصفيه خانه 

ي آب ارتقاي کيف -هاي آب

 شرب

ه يته باالبردن کيفيت آب

 دستورالعمل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 11

 استان لرستان

بررسي روشهاي شناسايي مصارف و 

انشعابات غيرمجاز آب از طريق طراحي و 

 ساخت تجهيزات مربوطه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

انشعابات آب  ييشناسا

نه يکاهش هز يرمجاز برايغ

 يان دهيد وزيتول يها

 آب وفاضالب و يشرکتها

از کمبود آب  يريشگيپ

 يدنيآشام

 آب و يشرکتها ياندهيز از يريشگيپ

به  يس دهيش سرويافزا فاضالب و

 ين واقعيمشترک

ساخت نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب شهري  12

 استان البرز

لرزه اي و تعيين نقاط  بررسي رفتار

آسيب پذير سامانه هاي آب و فاضالب 

در منطقه پايلوت البرز با  رويکرد ارتقاء 

تاب آوري در برابر زلزله و تهيه 

 دستورالعمل ها

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

عات کافي در شرايط عدم اطال

 بحراني از وضعيت تاسيسات 

با اين طرح وضعيت تاسيسات در حالت 

پايلوت بررسي تا مشکالت و بحرانها در 

شرايط آزمايشگاهي بررسي و راهکارهاي 

 الزم اخذ گردد 

 اجراي پايلوت

شرکت آب و فاضالب شهري  13

 استان کرمان

بررسي  مديريت دارايي هاي شبکه جمع 

فاضالب شهر کرمان و توليد نرم آوري 

 افزار

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم هوشمندي  -01

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

و  يس ،بازرسياقدامات سرو

ار يرات هوشمند نقش بسيتعم

 يين دارايدر حفظ ا يمهم

ه يت داشته و لزوم تهيپراهم

ند محور يفرا يبرنامه نرم افزار

و برنامه محور  ين نرم افزار کاربرديتدو

دراز مدت و  ينان از بهره برداريجهت اطم

 يکيفاضالب بعنوان  ياز شبکه ها ياصول

 شرکت  يها يين داراياز مهمتر

 د نرم افزاريتول 



    17                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 يجهت ثبت وضبط تمام

مستندات ، کاهش اتفاقات 

 ينمودن نقشه ها ي،کاربرد

GIS يزيبرنامه ر يي، توانا 

بلند مدت ، حذف و برنامه 

ار يو ...بس يقه ايسل يزير

 باشد. يت ميز اهميحا

شرکت آب و فاضالب شهري  14

 استان مازندران

بررسي تاثير منبع هاي هوايي در استان 

و ضرورت کاربرد و جايگزيني آن با 

 روشهاي ديگر آبرساني

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 زمينه آبفناوري کشور در 

بهينه نبودن  -20

مخازن ذخيره آب 

 شرب

امنيت در برابر زلزله و 

همچنين عدم کارايي مخزن 

هوايي با توجه به توسعه شهر 

و تغيير سيستم هاي آبرساني 

ضرورت انجام اين پروژه مي 

 باشد.

شبکه پايدارتر ، امنيت باالتر و آبرساني 

 مناسبتر

ارائه راه حل 

 مشکل

بررسي تاثير استفاده از شيرهاي قطع و   رازيفاضالب ششرکت آب و  15

وصل جهت کنترل فشار به جاي استفاده 

شيرهاي فشارشکن در محدوده شرکت  از

 آب و فاضالب شيراز

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

هزينه هاي تامين، نصب و 

نگهداري شيرهاي فشارشکن 

بسيار باالتر از شيرهاي قطع و 

 وصل است. 

امکان سنجي کنترل فشار با شيرهاي قطع 

 و وصل و کاهش هزينه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

تحليل و بررسي مشکالت و آسيب  رازيشرکت آب و فاضالب ش 16

آشاميدني و پذيري مخازن مکعبي آب 

مقايسه با مخازن ذخيره استوانه 

 E148اي+

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

نه نبودن يبه -20

ره آب يمخازن ذخ

 شرب

مکان گردش بهينه وهوادهي ا

آب، حذف نقاط با تمرکز تنش 

باال در گوشه هاي مخازن 

مکعبي ، مقاومت وپايداري 

ن وزيبايي وچشم باالتر مخز

 انداز مطلوب آنها

 ارائه مدل  

گيري،  هاي اندازه سازي سيستم يکپارچه شرکت آب و فاضالب مشهد 17

کنترل و حفاظت هوشمند در 

 الکتروموتورهاي فشار قوي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 فاضالبآب و 

 راندمان يريگ اندازه

جهت  الکتروموتور و پمپ

مهم ار يبسکاهش اتالف انرژي 

گر اگر بموقع ي. از طرف داست

وب نهفته در يها و ع يخراب

 ييالکتروموتور و پمپ شناسا

 يباعث خراب مي تواندنشوند، 

ده و ضمن يالکتروموتور گرد

تواند  يم يبروز خسارات مال

هاي مربوطه و  گيري تمام کميت اندازه .1

 ايجاد بستر براي ذخيره اطالعات و امکان

  انتقال ديتاها به اتاق فرمان

مشخص نمودن نوع عيب و محل آن در  .3

 روموتور و پمپ در حال کار بدون قطعالکت

 .توليد آب

تهيه جدول زماني براي عمليات  .4

 ها  اي الکتروموتورها و پمپ تعميرات دوره

امکان حفاظت الکتروموتور قبل از  .5

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يباال دستاسناد  قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

مخصوص به  يآثار اجتماع

د يجاد کند. لذا بايز ايخود را ن

و  ييوسته به شناسايبطور پ

 يوب داخليع يده گزارش

 .الکتروموتور و پمپ پرداخت

 گسترش خرابيهاي نهفته و غيرقابل

 مشاهده

سازي تمام عمليات در يک  يکپارچه .6

باشد و  rack mounted سيستم بصورت

هاي مختلف بطوريکه هر کارت  کارت داراي

فقط وظيفه مخصوص به خود را انجام 

 .دهد

گيري بجاي اپراتور در  امکان تصميم .7

هاي بحراني و در کمترين زمان ممکن  زمان

 .افزار جامع و توسط لپ تاپ از طريق نرم و

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 مخازن پمپ و 4-2

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن

محصول 

 نهايي

 استان روستايي فاضالب و آب 0

 احمد بوير و کهگيلويه

 در شناور الکتروپمپهاي خوردگيبررسي 

و ارايه راهکار  جعفر امامزاده چاههاي

 اجرايي

 فناوري و پژوهشي اولويت پژوهشي پروژه

 و آب کشاورزي کميسيون

 طبيعي منابع

 عمر کاهش -3

 آب چاههاي مفيد

 شرب

 تاسيسات راندمان بردن باال

 آبي

 حل راه ارائه اتستاسي عمرمفيد بردن باال

 مشکل

آب و فاضالب روستايي استان   2

 گيالن

بررسي اقتصادي در بکارگيري اينورترها 

ثابت جهت حذف مخازن هوايي  يا فشار

 روي تاسيسات شبکه و اثرات آن بر

اولويت پژوهشي و فناوري  پروژه پژوهشي

کميسيون حمل و نقل و 

 عمران

نه يبه يعدم اجرا -03

آب و  يها طرح

 فاضالب

افزايش و ارتقاء تاسيسات 

 شبکه

ارائه راه حل  

 مشکل

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 سازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه فاضالب 4-3

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان تهران

از  يسامانه هوشمند بهره بردارطراحي 

 فاضالب خانه  هيتصف

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

دستيابي به  -2

دانش و فناوري نوين 

ه يند تصفيبهبود فرا يارتقا

 فاضالب 

ارائه راه  يش بهره برينه ها و افزايکاهش هز

 حل مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

جهت ارتقاء کارايي 

عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 يغربجانياستان آذربا

تندرو مخصوص  يساخت دستگاه حفار

 آب و يرات در شرکت هايانجام تعم

 يفاضالب روستائ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

سات آب و يتاس

 فاضالب

بعد مسافت روستا ها و  بعلت

آنها امکان بکار   يپراکندگ

در چند   يکيل مکانيب يريگ

ل يبدلک روز يروستا در 

ت سرعت و حرکت، يمحدود

ست لذا ضرورت ير نيامکان پذ

که بتواند  يله ايساخت وس

ت حفر محل يهمراه با قابل

سرعت حرکت قابل  ،اتفاقات

ش از يداشته باشد ب يقبول

 ش قابل احساس استيپ

پشت وانت  يکدستگاه حفاريساخت 

 سان جهت رفع اتفاقاتين

ساخت 

نمونه 

 محصول

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 اصفهان

بومي سازي روش هاي بازسازي شبکه 

 فاضالب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

مرتبط با   زاتيتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

ارائه راه  شبکه فاضالب يساز يبوم شبکه فاضالب يساز يبوم

 حل مشکل

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 تهران

طراحي، ساخت و بومي سازي 

 آنااليزرهاي کيفي آب

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

بومي سازي فن آوري 

تشخيص و پايش و اتکا به 

 استعدادهاي داخل کشور

آوري که قابليت رقابت با  دستيابي به فن

انواع نمونه هاي خارجي را داشته و 

 هزينه هاي پايش را کاهش دهد

 يساز يبوم

 يفناور

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 تهران

طراحي، ساخت و بومي سازي شير قطع 

 هرانتکن اضطراري مخازن آب شرب 

 ) مرحله دوم (

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

عدم مقاوم سازي در 

 زلزلهبرابربحران 

 يساز يبوم ارتقاء تاسيسات آبرساني در برابر زلزله

 يفناور

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 تهران

مطالعه و امکان سنجي  بهره مندي از 

فنآوري نوين توپک هوشمند جهت 

کنترل )تصوير برداري و اسکن( شبکه 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 آب فناوري کشور در زمينه

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

شناسايي و اسکن حوادث شبکه انتقال  هدر رفت منابع آبي

ارائه مدل اسکن شده بر مبناي  -آب

 امواج مافوق صوت

 يساز يبوم

 يفناور
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

 انتقال آب

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 يخراسان رضو

بررسي و استاندارد سازي مشخصات  

چاهک و کلکتور الکتروپمپهاي شناور در 

ايستگاههاي پمپاژ جهت افزايش عمر 

مفيد، راندمان، بهره وري و کاهش هزينه 

 هاي تعمير و نگهداري و مصارف انرژي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

بهينه سازي فني ساخت چاهک و کاهش  استاندارد سازي 

 مصرف انرژي

ن يتدو

 استاندارد

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 8

 خوزستان

تهيه نرم افزار جامع مکان يابي بهينه 

سنسورهاي فشار جهت هوشمندسازي 

 شبکه توزيع آب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 در زمينه آبفناوري کشور 

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

هوشمندسازي شبکه توزيع 

آب با هدف باال بردن عملکرد 

 شبکه

د نرم يتول  ارتقا کارايي عملکرد شبکه

 افزار

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 9

 قم

 ياستانداردها يانجام مطالعات بررس

مصرف وکارکرد وسائل آب پخش 

ه معاون يدي)مشروط بر صدورتائ يمسکون

 کشور(. يآبفا يمحترم بهره بردار

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

مناسب جهت  يجاد سازکاريا

با توجه کاهش هدررفت آب 

زان هدررفت آب يباالبودن مبه 

زات برداشت آب يدر تجه

 ع آب شربيازشبکه توز

ارائه راه  کاهش هدررفت آب

 حل مشکل

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 10

 زدي

دئو يو و يو ساخت ربات بازرس يطراح

شبکه فاضالب با استفاده از  يمتر

    ميس يستم بيس

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

 يعدم هوشمند -01

آب و  يشبکه ها

 فاضالب

ن يماش يکيت ترافيمحدود

 ابان يکنترل کننده ربات در خ

ه ياول ينه هايباال بودن هز

 ربات موجود 

  ينه انرژيباال بودن هز

خطوط شبکه  فاضالب بدون  يدئومتريو

)از مشاوره کميته  يکيت ترافيمحدود

رباتيک صنعت برق مستقر در پژوهشگاه 

 نيرو بهره گرفته شود(

ساخت 

نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب شهري استان  11

 گيالن

امکان سنجي ، طراحي و ساخت سيستم 

انتقال ديتا از طريق خطوط لوله انتقال 

 آب 

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم هوشمندي  -01

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

عدم دسترسي به امکانات بر 

خط )آنالين( براي کنترل 

يفي و کمي وضعيت ک

تأسيسات آبي در نواحي داراي 

صعوبت دسترسي )در حال 

حاضر تصفيه خانه سفيدآب و 

طول الت داراي صعوبت 

دسترسي بوده و خطوط انتقال 

ديتا حتي خطوط موبايل نيز 

در اين منطقه قابل انتقال 

 نيست(

انتقال داده ها از طريق روش هاي جديد 

 با استفاده از مواد غير قابل استهالک

ساخت 

نمونه 

 محصول

ساخت و ارزيابي عملکرد دستگاه حفاري  شرکت آب و فاضالب مشهد 12

هاي کوچک مقطع )کانتينيوس  تونل

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

با توجه مشکالت ترافيکي در 

کالن شهرها ، انجام هرگونه 

انجام عمليات احداث و تعمير و اصالح 

شبکه بدون آسفالت شکافي که صرفه 

ساخت 

نمونه 
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

عمران، حمل و نقل درون و  تونلينگ(

 برون شهري

مرتبط با  زات يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

ساخت و ساز شهري براي 

شرکت آبفا مشهد هزينه هاي 

پيدا و پنهان اقتصادي و 

بهره گيري از  و اجتماعي دارد

از اين دستگاه ميتواند اين 

هزينه ها را کاهش قابل 

 توجهي دهد.

جويي قابل مالحظه اقتصادي و رضايت 

 اجتماعي را بهمراه خواهد داشت.

 محصول

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور  -4

 کنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول 4-4

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

بررسي علل خرابي کنتورهاي مشترکين  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

شرکت آبفا اهواز و تأثير آن بر هدررفت 

 ظاهري و ارائه راهکارهاي بهبود

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

داشتن اطالعات کافي در 

خصوص هدر رفت ظاهري آب 

جهت مديريت و ارائه راهکار، 

 ضروري مي باشد.
 

تعيين مشخصات فني کنتور و نحوه نصب 

کاهش  ،آن متناسب باشرايط اقليمي شهر

 ،هزينه ها در بخش مديريت کنتور

گيري دقيق ميزان مصرف به منظور  اندازه

 ،مديريت فروش و کاهش آب بدون در آمد

علت يابي خرابي کنتورها و اثر بر روي 

هدررفت ظاهري آب مطابق با آخرين يافته 

 هاي علمي 

ارائه راه حل 

 مشکل

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 ياستان خراسان رضو

ارزان  يسنج ها يو ساخت دب يطراح

 مه پرتابلين مت ثابت ويق

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

ن مقدار آب مصرف شده، ييتع

مت ي، قيت بر منابع آبيريمد

موجود،  يسنج ها يدب يباال

 ياز دب يت نامناسب برخيفيک

 موجود يسنج ها

سنج کنارگذر  يو ساخت دب يطراح

مه يسنج ن يو ساخت دب ي، طراحيابتکار

سنج سرعت  يو ساخت دب يپرتابل، طراح

 وارهيک دينزد

ساخت نمونه 

 محصول

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان کرمانشاه

 يحجم آب عبور يو صحت سنج يبررس

 ساتيه تأسيکل يريل اندازه گياز وسا

سطح استان کرمانشاه  يروستاها يآبرسان

مناسب با اعمال  يو ارائه راهکارها

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 يفيکاهش ک -0

 منابع آب

در دسترس  يکاهش منابع آب

و ضرورت کاهش برداشت از 

کاهش  -موجود  منابع آب

جاد يا -د يتول ينه هايهز

 -د آب يزان توليق از مياخذ اطالعات دق

حذف  -زان هدر رفت آب ياز م يريجلوگ

ق يش دقيافزا -ت يفيبدون ک يدستگاه ها

 ثبت اطالعات 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

کاهش هدر  يب اصالح در راستايضرا

 يرفت ظاهر

 -ن يدر مشترک يتمنديرضا

د يزان توليق از مياطالع دق

 آب

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 4

 زدياستان 

تحليل و بررسي ميزان نقش 

استانداردسازي انشعابات در کاهش هدر 

 رفت و افزايش درآمد شرکت

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

با توجه به اينکه اين شرکت 

را در راستاي  يفعاليت

استانداردسازري بيش از  

هزار مشترک را آغاز  8111

از نتايج  يبهره گير ونموده 

آن مي تواند سوابق موجود و 

راهکارهاي بهينه جهت رشد 

 اين فعاليت را فراهم نمايد.

اين پروژه بايد بتواند سوابق موجود در 

زمينه وضعيت مشترکين و انشعابات را 

حاصل در زمينه  مزاياي وبررسي نموده 

افزايش فروش و درآمد  وهدر رفت کاهش 

و ساير پارامترها را بررسي نمايد و نواقص 

ي اينه را برمن را نيز اعالم نموده و زا

 استانداردسازي بهينه در آينده بوجود آورد

ن يتدو

 استاندارد

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 اصفهان

علل وجود  سوسري ها در شبکه  يبررس

 يياجرا يفاضالب  و ارائه راهکارها

 مبارزه با آنها

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

وجود  سوسري ها در شبکه 

 فاضالب  

ارائه راه حل  ن بردن سوسري ها در شبکه فاضالب  ياز ب

 مشکل

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 بوشهر

 يخانگ يعملکرد کنتورها يمطالعه مورد

 يمولت يسه با کنتورهايدر مقا يستونيپ

 جت در شهر بوشهر

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

 يو فناور يت پژوهشياولو

آب و  يون کشاورزيسيکم

 يعيمنابع طب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

 يخانگ يعملکرد کنتورها يمطالعه مورد انتخاب کنتور مناسب

 يمولت يسه با کنتورهايدر مقا يستونيپ

 جت در شهر بوشهر

ارائه راه حل 

 مشکل

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 تهران

بهره مندي از نانو جاذب ها جهت حذف 

 بو از دريچه هاي شبکه فاضالب شهري  

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يانتشار بو -04

ه خانه و يتصف

پمپاژ  يستگاههايا

 فاضالب

روش هاي حذف بو و در 

نتيجه بهينه سازي و ارتقائ 

 بهره برداري از خطوط

 -ارتقائ کيفيت هواي محيط منهول ها

 ارتقائ رضايت مندي شهروندان

ساخت نمونه 

 محصول

شرکت آب و فاضالب شهري استان  8

 گيالن

ارزيابي عملکرد فلومترهاي حجيم مورد 

استفاده در استان گيالن و ارائه 

 راهکارهاي بهبود

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

کارايي نامناسب  -09

و پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

عدم دقت کارکرد کنتورهاي 

داخلي موجود در بازار داراي 

علل مختلف ميباشد و عدم 

وجود بررسي هاي آکادميک 

روي اين عوامل، منجر به 

 دوباره کاري گرديده است.

ي در راستاي افزايش دقت در اندازه گير

 کاهش هدررفت

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 



    15                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات 4-5

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

بررسي عملکرد پمپ ها ايستگاه هاي  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

پمپاژ آب و تجهيزات در تصفيه خانه 

هاي آب  با هدف تعيين و تحليل علل 

 و ارايه راهکار  RCFAريشه اي خرابيها 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

باال بودن هزينه خريد و -

 تعميرات

نياز به عملکرد سريع جهت  -

 رفع عيب و خرابي ها
 

تعيين و تحليل علل خرابيها و ارائه 

راهکارهاي مديريتي و فني )هيدروليک، 

مکانيک، برق و سازه(جهت پايش عملکرد 

پمپ هاي  ايستگاه هاي پمپاژ آب و 

ي  و عملکرد سريع در تجهيزات آبرسان

 زمان وقوع خرابي ها 

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان مازندران

جامع هدررفت و آب بدون درآمد  يبررس

ن شرکت آب و فاضالب يدر مشترک

 لوت (  ياستان مازندران) پا يروستائ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

ت آب بدون درآمد و ياهم

 اد آبيهدررفت ز

ارائه راهکار در خصوص کاهش آب بدون 

 درآمد

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 استان خوزستان

بررسي وضعيت کاري الکتروموتورپمپ 

ها و ارائه پيشنهاد جهت بهبود عملکرد و 

 افزايش طول عمر

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه انرژي

ن بودن يپائ -02

 يند هايفرآ  ييکارا

آب  يه خانه هايتصف

 و فاضالب

خرابي الکترو پمها هزينه هاي 

مالي زيادي براي تاسيسات 

آب و فاضالب دارد که با 

افزايش طول عمر و عملکرد 

آنها از هزينه هاي ساليانه 

ويض اين تجهيز تعمير و تع

 مي توان جلوگيري کرد

با توجه به شرايط کاري متفاوت و انواع 

 ،مختلف الکتروپمپ ها مورد استفاده

دستيابي بهترين شيوه بهره برداري يا 

استفاده از تجهيزات جانبي براي شرايط 

منحصر به فرد هر الکترو پمپ در راستاي 

 افزايش طول عمر الکتروپمپ ها

ارائه راه حل 

 لمشک

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان زنجان

بررسي روشهاي مختلف تعمير درجاي 

خطوط لوله در شبکه هاي توزيع آب و 

پياده سازي نتايج طرح در قالب پايلوت 

قابل کاربرد در  شبکه هاي توزيع آب 

 شهر زنجان

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

هدر رفت آب در 

تعميرات شکستگي 

هاي لوله در شبکه 

 هاي توزيع آب

هدررفت آب و تحميل هزينه 

هاي اقتصادي و اجتماعي به 

شرکت آب و فاضالب شهري 

 استان زنجان

کاهش هزينه  -کاهش ميزان هدررفت آب 

کاهش زمان قطع  -هاي آب بدون درآمد 

احتمالي آب مصرف کنندگان ويا به صفر 

 رساندن آن

 اجراي پايلوت

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان لرستان

طراحي هوشمند اليه نگهداشت برنامه 

ريزي تاسيسات آب شرب شرکت آب و 

 فاضالب لرستان )تهيه نرم افزار(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يعدم هوشمند -01

آب و  يشبکه ها

 فاضالب

کارايي باال و نظارت بهتر 

 همراه با الزم االجرا بودن

انجام نت و نگهداري مدون و برنامه ريزي 

 شده

 د نرم افزاريتول 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 زدياستان 

آب و  يعلل اتفاقات در شبکه ها يبررس

فاضالب و ارائه راهکار جهت کاهش 

نه ها) مطالعه يت  هزيرياتفاقات و مد

 ( يمورد

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

راهبردهاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه 

با حوادث و اتفاقات در 

سات آب و يتاس

 فاضالب

با توجه به تعداد اتفاقات و 

ر يم و غيمستق ينه هايهز

خسارت  نم و جبرايمستق

تم و يآ 3، با اعمال يجانب يها

 FMEAبا استفاده از روش 

نه باال و ارائه يهز يعوامل دارا ييشناسا

نه ها در دوره يت هزيريراهکار جهت مد

 بلند مدت يزمان

ارائه راه حل 

 مشکل



 16                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 يينها

ت عوامل مشخص و ياولو

راهکار کاهش  NPWبکمک 

 شود ينه ها مشخص ميهز

ها در  اي علل خرابي تجزيه و تحليل ريشه رازيشرکت آب و فاضالب ش 7

تجهيزات و تاسيسات شرکت آب و 

 راهکار فاضالب شيراز و ارايه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

خرابي تجهيزات و تاسيسات 

هزينه هاي زيادي به شرکت 

تحميل ميکند و در صورت 

برنامه شناسائي ريشه آنها، 

ريزي دقيق تري براي 

نگهداري و تعميرات آنها مي 

 توان انجام داد.

کاهش هزينه ها، افزايش ضريب اطمينان 

کارکرد تجهيزات، نياز به نيروي انساني 

 کمتر، عدم تکرار خرابي ها

ارائه راه حل 

 مشکل

بررسي و شبيه سازي آناليز پيامد و  شرکت آب و فاضالب مشهد 8

سمي کلر در صورت  ريسک انتشار گاز

هاي منتخب  خانه بروز حادثه در تصفيه

 شرکت آبفاي مشهد

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

 با توجه به گستردگي زياد

از  ييايميمجتمع هاي ش

،  يکلر زن يستگاههايجمله ا

تعداد پرسنل باال، وجود حجم 

قابل توجهي از مواد شيميايي 

در شرايط عملياتي حاد، 

پتانسيل ايجاد حوادث بسيار 

از بعد تعداد تلفات،  زيادي

ميزان خسارات و بعد مسافتي 

باال را دارا مي باشند. لذا 

آگاهي از حداکثر شعاعهاي 

نشر مواد سمي کشنده بسيار 

مهم بوده و نقش بسيار با 

اهميتي در مقابله با حوادث در 

شرايط اضطراري را مي تواند 

 بازي کند. 

چهار  يمنيا يابيو ارز يانجام بررس-

ه خانه يگاه( تصفيستگاه منتخب )جايا

شهر مشهد مقدس )انتخاب توسط  يآبفا

 کارفرما(

پرخطر و محتمل بروز  يوهايسنار يمعرف -

 حادثه

امد يپ يابيارز يه سازيو شب يمدل ساز -

 ستگاه به صورت مجزايا 4 يسک برايو ر

-جهت به حداقل رساندن  يه راهکارهايارا

ALARP- حاصل از مراحل  يوهايسنار

 ذکر شده

 ارائه مدل 

 

 

 

 



    19                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 فاضالب و آب تجهيزات شبکه و تاسيسات محور -4

 ک شبکهيدروليه 4-6

عنوان مشکل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 يديکل

محصول  اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

 يينها

1 
 ييشرکت آب و فاضالب روستا

 النياستان گ

مؤثر بر   يمطالعه و اصالح پارامترها

 يآبرسان يشبکه ها يطراح يمبان

 الن   يگ يروستاها

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

و  دبيت يعدم باالنس وضع

فشار در نقاط شبکه آب 

 ييروستا

شبکه  يطراح يارائه دستورالعمل علم

 ييآب روستا

ه يته

 دستورالعمل

 
 

 پمپاژ ي ستگاه هاي محورخطوط انتقال آب و ا .5

 نو هاي انرژي از استفاده و انرژي مصرف سازي بهينه  5-0

 

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

1 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان قم

بررسي راندمان الکتروپمپ هاي ايستگاه 

پمپاژ شکوهيه وارائه پيشنهاد جهت 

 بهبود وضعيت موجود

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 کشور در زمينه انرژيفناوري 

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

د آب يتول ينه هايکاهش هز

ت يريل فقدان مديبه دل

 يح ومصرف انرژيصح

  يسات آبرسانيدرتاس

از عدم  يناش يانهاي وز کاهش ضرر

 يح مصرف انرژيت صحيريمد

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 



 18                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 پمپاژ ي يستگاه ها محورخطوط انتقال آب و ا .5

 ستميس يو ارتقا ينه سازيبه  5-2

 ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد
عنوان مشکل 

 يديکل
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

کنترل و مانيتورينگ ايستگاههاي  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

فاضالب شهري بر روي بستر ارتباطي 
GPRS  

نامه ان يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يعدم هوشمند -01

آب و  يشبکه ها

 فاضالب

هاي اصلي در  يکي از دغدغه

ادارات حساس مانند آب و 

فاضالب، نظارت کامل بر افراد 

و تاسيسات زير مجموعه مدير 

ميباشد. مخصوصا اگر بهره 

هاي  برداري به شرکت

خصوصي واگذار شده باشد. 

هاي تله متري در اين  سيستم

زمينه ابزار مناسبي براي مدير 

 ايجاد ميکند. 

تگاه هاي فاضالب نظارت آنالين بر ايس

داخل شهر، اعمال فرمان به پمپهاي 

داخل ايستگاه در مواقع ضروري، 

پيشگيري از بروز حوادث و سر ريز شدن 

فاضالب، نظارت بر عملکرد نيروي 

انساني و پيمانکاران و نهايتا کاهش 

 نيروي انساني

 لوتيپا ياجرا

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان مازندران

 يندهايمجدد در فرا يانجام مهندس

انواع  يو اجرا يمربوط به طراح

 لوت (    يالکتروپمپ ها ) پا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يمصرف باال -9

سات يدر تاس يانرژ

 آب و فاضالب

نه عمل يارائه راهکار در خصوص به الکتروپمپ ها يعمر باال

 کردن الکتروپمپ ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 استان تهران

مطالعه و ارائه مدل کاربردي در طراحي 

خطوط انتقال فاضالب با توجه به گسل 

 هاي استان تهران

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

مواجهه شدن با  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

انتقال فاضالب از روي گسل 

 هاي زلزله

ارائه مدل کاربردي در طراحي خطوط 

 انتقال فاضالب

 ارائه مدل 

مدل سازي و ارزيابي عملکرد هيدروليکي  رازيشرکت آب و فاضالب ش 4

 0خط انتقال فاضالب تصفيه خانه شماره 

شهر شيراز و شناسايي نقاط بحراني و 

 ارايه راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

نامناسب  ييکارا -09

و پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

ه خانه و يتصف

سات آب و يتاس

 فاضالب

با توجه به اين که در حال 

حاضر در اواخر دوره طراحي 

شبکه فاضالب در بسياري از 

مناطق شيراز هستيم ،ارزيابي 

با توجه به عملکرد شبکه 

شرايط موجود، توسعه شهري 

بوجود آمده و افزايش تراکم 

جمعيت در مناطق تحت 

 پوشش، ضروري است.

تحليل و ارزيابي عملکرد هيدروليکي 

خط انتقال فاضالب تصفيه خانه شماره 

دهي آن شهر شيراز  و توانايي سرويس 0

به محدوده مورد نظر در شرايط حاضر و 

 آينده

ارائه راه حل 

 کلمش
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور  .6

 ارزشيابي و عملکرد ارزيابي 6-0

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 زدياستان 

 يابيارز يشاخصها يمطالعه و بررس

ران و کارکنان و ارائه يعملکرد مد

 يو اجرا ياختصاص يبوم يشاخصها

 رانيعملکرد کارکنان و مد يابيارز

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

ستم مدون و ينبودن س

 يابيجهت ارززه يمکان

 رانيکارکنان و مد دعملکر

عملکرد  يابيه دستورالعمل جامع ارزيته

ستم يه سيران و تهيان و مدنکارک

 ع و بهبود عملکرديزه جهت تسريمکان

 ارائه مدل 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 2

 استان خوزستان

شناسايي، اولويت بندي و تعيين شاخص 

هاي کليدي عملکرد شرکت آب و 

فاضالب استان خوزستان با استفاده از 

 و تحليل سلسه مراتبي آن BSCمدل 

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

عدم کارايي، اثربخشي و 

جامعيت نظام  ارزيابي 

 عملکرد فعلي  

( KPIتعيين شاخصهاي کليدي عملکرد)

و تحليل آن و بررسي روند نتايج و ايجاد 

 سيستم ارزيابي عملکرد جامع 

 لوتيپا ياجرا

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 استان همدان

مردم از  يت منديزان رضايم يبررس

استان  يشرکت آب و فاضالب شهر

 همدان

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه رفاه و 

 تامين اجتماعي

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

نقاط ضعف و قوت  يبررس

 نيدگاه مشترکيشرکت از د

 نيت مشترکيرضا

 ارائه خدمات

ارائه راه حل 

 مشکل

 يآب و فاضالب شهرشرکت  4

 زدياستان 

لدها يل فيو تحل يبررسطراحي نرم افزار 

سه يمرتبط جهت مقا يندهايو فرآ

 يزمان يبازه ها دربودجه و عملکرد 

شهر به منطقه مشخص )مشخص و 

  (شهر

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

نامناسب از استفاده  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

سه يدر حال حاضر مقا

بودجه و عملکرد در بازه 

سه ماهه و با  يزمان يها

 ير چند ماه صورت ميتاخ

رد. با استفاده نرم افزار يگ

سه يواسط ، امکان مقا

 د.يآ ين به وجود مينالآ

افت يل بودجه را دريجاد سامانه  که فايا

را به مرور زمان از نرم  يمالو اطالعات 

 يسه ايگرفته و به صورت مقا يافزار مال

 ارائه دهد.

 د نرم افزاريتول 

شرکت آب و فاضالب شهري  5

 استان مازندران

بررسي و ارائه الگوي مناسب حسابرسي 

 داخلي

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

استفاده از روش هاي فعلي 

حسابرسي که مطالعه اي 

در مورد مناسب بودن آن 

 صورت نگرفته است

ارائه يک متدولوژي مناسب براي 

 حسابرسي داخلي

 ارائه مدل 
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 عامل غير پدافند و بحران مديريت ، رساني آگاهي 6-2

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت  رديف

1 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان خوزستان

يکپارچه سازي سامانه تحت وب و 

تحليل و ارزيابي حوادث و اتفاقات در 

آبفا خوزستان و ارائه راهکارهاي شرکت 

کاهش آن )با تاکيد بر پايگاه داده 

 اتفاقات و مشترکين(

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه با 

حوادث و اتفاقات در 

 سات آب و فاضالبيتاس

اتصال پايگاه داده مشترکين و اتفاقات 

به سامانه تحت  022ضالب آب و فا

( آبفا موجب  web gisوب ) 

شناسايي مشترکين از نظرمکاني 

خواهد شد همچنين اتفاقات آب و 

فاضالب بر روي نقشه مکاني نشان 

داده خواهد شد تا در مراحل بعدي 

 مورد استفاده قرار گيرد

مديريت بهينه مشترکين و 

 022اتفاقات آب و فاضالب 

و در سطح شهرهاي استان 

تصميم گيري بهينه در حل 

مشکالت در زمينه هاي 

مشترکين و اتفاقات و 

 ساماندهي آنها 

 لوتيپا ياجرا

2 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان همدان

و  يساز ين خنثينو يروش ها يبررس

و  يتسيوتروريدات بيمقابله با تهد

در  يکروبيو م ييايميش يها يآلودگ

 سات آب شرب يتاس

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه دفاع، 

 امنيت ملي و سياست خارجي

منابع  يفيکاهش ک -0

 آب

ا يو  يستياحتمال حمالت ترور

ا يسات آب و يبه تاس يستيوتروريب

 انسان ساخت يها يخرابکار

از بوجود آمدن  يريشگيپ

ه ين حمالت و ارايا

 مقابله يراهکارها

 ه دستورالعمليته

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 سازي خصوصي و سپاري برون 6-3

 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

بررسي اثربخشي و کارآمدي دفاتر  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

 پيشخوان در شهر اهواز

اولويت هاي پژوهشي و  يپژوهشپروژه 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

 يريعدم بهره گ -07

و  يمناسب از برون سپار

 يساز يخصوص

 درصنعت آب و فاضالب

شرکت آبفاي اهواز بخش 

عمده اي از فعاليت هاي 

امور مشترکين را تحت 

عنوان دفاتر پيشخوان برون 

سپاري کرده لذا ارزيابي 

شده  کيفيت خدمات ارائه

توسط اين دفاتر، بخشي از 

داليل اولويت داشتن 

تحقيق در اين زمينه مي 

 باشد.

ارزيابي ميزان رضايت ارباب رجوع از ابعاد 

 کيفيت خدمات 

رونديابي رضايت ارباب رجوع دفاتر -

پيشخوان،مقايسه کل و ابعاد کيفيت با 

 شاخص هدف

تعيين نقاط قوت و زمينه هاي بهبود براي -

 جهت اقدامات اصالحي تصميم گيري 

ارائه راهکار و پيشنهاد هاي کاربردي جهت -

ارتقاي سطح رضايتمندي ارباب رجوع دفاتر 

 پيشخوان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 يارياستان چهارمحال و بخت

بر  يار مبتنيس يسامانه هوشمند آبرسان

جهت  يسخت افزار يوب و سنسورها

و استخراج آب  يآبرسان يت مکانهايريمد

 يع شده با استفاده از دانش بوميتوز

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

 يعدم هوشمند -01

 آب و فاضالب يشبکه ها

ازبه داشتن اطالعات ين

روزانه  يس هايتعدادسرو

توان  يکه مصرف اب رام

 يريمحاسبه کردگزارش گ

 اززمان تردد خودروها

 يزان ابرسانيش مينما- يرابرسانيش مسينما

 يش محدوده مکانينما-رحرکت يدرمس

 ازيه گزارشات جامع موردنيته-يمجازابرسان

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان کرمان

نه ي.  )هزA.B.Cو سنجش  يبررس

ت( امورات آبفا جهت يفعال يبرمبنا

 يبرون سپار يران برايمد يريگم يتصم

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 ارائه مدل  يت برون سپاريريمد ت هايفعال يارزش گذار

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 4

 استان گلستان

انعقاد  يمناسب برا ين ساز و کارهاييتع

ع متقابل و يبر ب يمبتن يقراردادها

 پروژه ها يسودآور

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يريعدم بهره گ -07

و  يمناسب از برون سپار

 يساز يخصوص

 درصنعت آب و فاضالب

سات آب يتاس يعدم نگهدار

 نهيط بهيفاضالب در شراو 

نه و بر يط بهيسات در شرايتاس ينگهدار

که  يمال ياساس استانداردها و فرمول ها

 مانکار متنفع باشنديهم کارفرما و هم پ

ه يته

 دستورالعمل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 ياستان خراسان رضو

عارضه يابي جامع فعاليت هاي برون 

سپاري شهرهاي تابعه و ارائه 

 دستورالعمل

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

 يريعدم بهره گ -07

و  يمناسب از برون سپار

 يساز يخصوص

 درصنعت آب و فاضالب

شناسايي نقاط ضعف و 

، ها کاهش هزينه، قوت

 افزايش بهره وري

رفع معايب واگذاري و برون سپاري شهرهاي 

 تابعه ، ارتقاء عملکرد و افزايش بهره وري

ه يته

 دستورالعمل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 استان زنجان

رزيابي فني، اقتصادي و اجتماعي فعاليت ا 

ها و خدمات برون سپاري شده شرکت آب 

و فاضالب استان زنجان و ارائه مدل بهينه 

 جهت برون سپاري خدمات آتي

پژوهشي و اولويت هاي  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه 

 حقوقي و قضايي

نداشتن الگوي قطعي در 

نحوه برون سپاري طرح 

 هاي آب و فاضالب

نياز به استفاده از بهترين 

الگوهاي برون سپاري طرح 

هاي آب و فاضالب در 

 استان زنجان

کاهش هزينه هاي شرکت هاي آب و  

فاضالب در واگذاري طرح هاي آب و 

يري بهترين الگوي برون بکارگ -فاضالب 

 سپاري

تهيه 

 دستورالعمل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 زدياستان 

 يخدمات برونسپار ياقتصاد يابيارز 

و ارائه  يحوزه بهره بردار يتهايفعال

 ت خدماتيفيراهکارها جهت ارتقا ک

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 و بازرگانيمديريت، اقتصادي 

 يريعدم بهره گ -07

و  يمناسب از برون سپار

 يساز يخصوص

 درصنعت آب و فاضالب

ه خدمات ينحوه ارا يابيارز

-يقبل و بعد از برونسپار

ه يارا يل اقتصاديتحل

 خدمات

ه خدمات قبل و بعد از ينحوه ارا يابيارز

 ه خدماتيارا يل اقتصاديتحل-يبرونسپار

ارائه راه حل 

 مشکل

آب و فاضالب شهري شرکت  8

 استان سمنان

پساب خروجي تصفيه بررسي راهکارهاي 

آب شيرين کن سرخه جهت واگذاري به 

 بخش خصوصي

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم بهره گيري  -07

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي 

 درصنعت آب و فاضالب

سامانه هاي جديد 

گندزدايي بخصوص در 

بخش آب و فاضالب با 

کاربري ساده تر و اثرات 

 جانبي کمتر از کلر 

با اين روشهاي نوين ميتوان اثرات مواد 

جانبي کلر را کاهش همچنين در هزينه 

 هاي گندزدايي صرفه جويي نمود 

بومي سازي 

 فناوري
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 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف
محصول 

 يينها

شرکت آب و فاضالب شهري  9

 استان هرمزگان

ارزيابي فعاليت هاي برون سپاري شده 

در بخش خدمات مشترکين و ارايه 

 راهکار

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم بهره گيري  -07

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي 

 درصنعت آب و فاضالب

برون  يت هايشناخت فعال

 شده  يسپار

ه يته نحوه عملکرد  يابيارز

 دستورالعمل

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 دانش مديريت و وري بهره 6-4

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت  رديف

1 
  ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان تهران

پمپاژ ش يارزش در ازما يمهندس يبررس

و  يکاهش ماسه ده يچاه ها در راستا

 استان تهران يکدورت در سطح روستاها

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

دستيابي به دانش  -4

و فناوري نوين براي 

بهبود عملکرد و افزايش 

طول عمر چاه هاي آب 

 شرب

چاه  يش راندمان کميافزا

 يفيش کيها و افزا
 ارائه مدل  دار روستاهاين آب پايتام

2 
 ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان خوزستان

ره ارزش شرکت آب و فاضالب ينقشه زنج

 استان خوزستان ييروستا
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه علوم 

 انساني و معارف اسالمي

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 ينيره ارزش آفرينبود زنج

 آب و فاضالب يدر شرکتها

ت يش مسئوليش سود، افزايافزا

ط يو کاهش مخاطرات مح ياجتماع

 يستيز

 ارائه مدل 

3 
 ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان کرمانشاه

ر آنها يزان تأثيو م يزشين عوامل انگييتع

کارکنان شرکت  يش بهره وريدر افزا

 آبفار استان کرمانشاه

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

منابع  يفيکاهش ک -0

 آب

مناسب  يين و شناساييتع

کارکنان هر  يشيعوامل انگز

تواند باعث  يسازمان م

و رشد آن  يش بهره وريافزا

ن عوامل يا و  سازمان گردد

با توجه به  يدر هر سازمان

ت سازمان و يت فعاليماه

 مي باشدکارکنان متفاوت 

شرکت آبفار  يزشين عوامل انگييتع

ر آنها بر بهره يکرمانشاه، رابطه و تأث

ه يت ارايکارکنان و در نها يور

ران شرکت جهت يمد يبرا ييراهکارها

 يش بهره ورين عوامل فوق و افزايتأم

 يت رشد و ارتقايکارکنان و در نها

 شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 ياستان خراسان رضو

نيازسنجي پژوهشي و ارائه مدل تعيين 

 اولويت هاي تحقيقاتي کاربردي
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ياجتماع، يتيريمد

 يفرهنگ

لزوم شناسايي و انجام طرح 

هاي تحقيقاتي بر اساس 

نيازهاي واقعي و لحاظ 

 اولويت ها در اين خصوص

شناسايي اولويت هاي تحقيقاتي و 

ارائه دستورالعمل منسجم به منظور 

 انجام آنها

ه يته

 دستورالعمل
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5 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان همدان

ت دانش يريو کاربرد مد ياستراتژ يبررس

بر عملکرد شرکت آب و فاضالب استان 

 همدان

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

منابع  يفيکاهش ک -0

 آب

 يش سطح مهارتهايافزا

استقرار  يو روشها يدرکارب

ت دانش در سطح يريمد

 شرکت

ت دانش در يرياستقرار سامانه مد

 سطح شرکت 

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب و فاضالب شهري 

 استان البرز

ايجاد الگوي داده کاوي جهت 

سياستگزاري در مديريت منابع مالي و 

 تشخيص ناهنجاريهاي داده اي مشترکين

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم تناسب بين  -00

شده با قيمت قيمت تمام 

فروش و اقتصادي نبودن 

 تعرفه هاي آب و فاضالب

نياز به افزايش در آمد 

شرکتها و جبران تعرفه 

هاي پايين آب با الگوهاي 

 مديريتي مالي 

با اجراي اين پروژه ميتوان نقاط و 

هاي مالي ديده نشده در  گلوگاه

سازمان را شناسايي و از آن در جهت 

 تفاده نمود افزايش در آمد سازمانها اس

ارائه راه حل 

 مشکل

 شرکت آب و فاضالب کاشان 7

و  يش بهره وريافزا يمولفه ها ييشناسا

شرکت از  يتهايفعال يو کم يفيارتقاء ک

 يدگاه کارکنان و ارائه راهکارهايد

 مناسب

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از -06

 يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ي، اجتماع

 تها وياز به بهبود فعالين

 آن ييندها و ارتقاء کارآيفرآ

مناسب به منظور  يارائه راهکارها

ندها در سطح يتها و فرآيارتقاء فعال

 شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

 شرکت آب و فاضالب مشهد 8

تامين کاالها ارزيابي فرآيندهاي موجود 

در حوزه آب و فاضالب داخل و خارج 

 هاي موفق کشور و شناسايي مدل

 يپروژه پژوهش
راهبردهاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

نامناسب و  ييکارا -09

پايين بودن راندمان 

زات مرتبط با  يتجه

سات يه خانه و تاسيتصف

 آب و فاضالب

مصوبه جلسه مورخ 

کميته تخصصي  96/02/20

فناوري شرکت  پژوهش و

مهندسي آب و فاضالب 

 کشور

عدم وحدت رويه در تامين 

کاالهاي صنعت آب و 

 فاضالب

پائين بودن کيفيت 

تجهيزات و عمر پايين 

 تاسيسات 

شناسايي وضعيت موجود و زيرساخت 

هاي فعلي تأمين کاال در صنعت آب و 

 فاضالب

شناخت روش شناسائي منابع، نحوه 

ت بلند ارزيابي منابع، وضعيت فهرس

 منابع .

شناسايي وضعيت طبقه بندي و 

کدگذاري اقالم ازطريق شناسايي تنوع 

اقالم، بررسي و شناخت روش کدينگ 

 اقالم.

شناسايي روشهاي خريد کاال و 

تجهيزات، فرآيندهاي تامين کاال 

شناسايي و بانک هاي اطالعاتي و 

 سامانه هاي کاربردي .

 انتخاب يک مدل موفق 

 ارائه مدل 
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 مشترکين و کارکنان مندي رضايت 6-5
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 شرکت آب و فاضالب اهواز  1

اندازه گيري و ارزيابي ميزان رضايت 

فرآيندهاي معطوف به مشترکين از 

 مداري مشتري

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 شرکت آب و فاضالب اهواز

براي گنجاندن درک و تلقي 

مشتريان در تالش براي 

بهبود کيفيت، بايد به اندازه 

گيري دقيق عملکرد خود و 

پردازد، برداشت مشتريان ب

پروژه  اين به همين منظور

 شده است. تعريف

طراحي الگو نظرسنجي جهت شناسايي -

 شاخص هاي معطوف به مشتريان

تعيين ابعاد ارائه خدمات و محصول به -

مشترکين با در نظر گرفتن سيستم 

 مديريت کيفيت

ارزيابي ميزان رضايت مشترکين از -

بعاد و هر يک از شاخص ها و رتبه ا

 بندي آن ها

 تعيين نقاط قوت و زمينه هاي بهبود  -

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
  ييشرکت آب و فاضالب روستا

 استان تهران

ن از يمشترک يتمنديسطح رضا يابيارز

 ن يعملکرد امور مشترک
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

  فناوري کشور در زمينه آب
 ه دستورالعمليته يش بهره برينه ها و افزايکاهش هز شرکت يدرآمدهاش يافزا

3 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان اصفهان

بررسي و شناسايي الگوهاي مشتري 

مداري در شرکت آبفاي استان اصفهان و 

 ارائه راهکارهاي اجرايي تحقق آن

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه رفاه و

 تامين اجتماعي

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 يمدار يمشتر يمدار يمشتر
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 ياستان خراسان شمال

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي 

 کارکنان شرکت آب و فاضالب 
 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه علوم 

 انساني و معارف اسالمي

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

لزوم افزايش انگيزه در 

 کارکنان

شناسايي راهکار هاي ارتقاي 

 رضايتمندي و ايجاد انگيزه در کارکنان

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب و فاضالب شهري 

 کرماناستان 

بررسي و شناسايي الگوهاي مشتري 

مداري و کسب رضايت حداکثري ارباب 

رجوع با استفاده از تجارب موفق کشوري 

و جهاني ) پايلوت شرکت آب و فاضالب 

 استان کرمان(

 پروژه پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

نظام هاي نوين 

اجتماعي و مديريتي، 

 فرهنگي

ن آب بعنوان يمشترک

نفعان ين گروه ذيمهمتر

ن يمهمتر يدارا يرونيب

 يشرکت م ينقش در بقا

ت يباشند ، کسب رضا

منجربه ارتقا ن آب يمشترک

جاد يشرکت و ا يبهره ور

 يد برايجد يفرصت ها

ش درامدها و کاهش يافزا

ژه در ينه ها بوياز هز يبرخ

نه تلفات آب و استفاده يزم

 ر مجاز خواهد شد.يغ يها

و  يشفاف ،کاربرد يد شاخص هايتول

 يقابل اجرا جهت ارتقا سطح همکار

زان يش مين با شرکت ، افزايمشترک

ت ارباب رجوع با لحاظ نمودن يرضا

ط ين و شرايدستورالعمل ها ،قوان

با الگو و نقاط مختلف استان  يفرهنگ

ر شرکت يموفق سا ياز تجربه ها يبردار

 .جهانو  يکشور در ها

 ن استاندارديتدو
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 شرکت آب و فاضالب مشهد 6

فعاليت  نامطلوبشناسي تأثيرات  آسيب

هاي  خانه در واحدهاي مختلف تصفيه

فاضالب شهر مشهد و ارائه راهکارهايي 

در جهت بهبود سالمت جسمي و روحي 

 کارکنان شاغل در اين واحدها.

 يپروژه پژوهش

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه محيط فناوري کشور 

 زيست

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه با 

حوادث و اتفاقات در 

 سات آب و فاضالبيتاس

بهره  ينکه برايبا توجه به ا

 يه خانه هاياز تصف يبردار

فاضالب استفاده از اپراتور 

ر است ياجتناب ناپذ يامر

و  يتوجه به سالمت روح

کارکنان شاغل در  يجسم

 فاضالب يه خانه هايتصف

و  ييش کارايبه لحاظ افزا

ش طول ين افزايهمچن

و  يضرور يامر ،خدمت

  .ت استيپراهم

 بهبود سالمت روحي و جسمي کارکنان

 افزايش رضايت شغلي 

 افزايش کارايي و بازدهي پرسنل

سالمت خانواده هاي پرسنل و ايجاد 

 انگيزه و تعصب کاري براي پرسنل

 ه دستورالعمليته

 
 اطالعات ي محور فناور-6

 اطالعات ي فناور 6-6

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان خوزستان

سنج LEVEL,GPS يقيتلف ياجرا

 اريس يتانکرها

پژوهشي و اولويت هاي  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يعدم هوشمند -01

 آب و فاضالب يشبکه ها

 يکاهش در آمد تانکرها

 ار و نبود کنترل مناسبيس

ش کنترل و بهره يش درآمد، افزايافزا

 يور

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان فارس

ن آب و يرفتار مشترک يالگو ييشناسا

استان فارس با استفاده  ييفاضالب روستا

  يو هوش تجار ياز داده کاو

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

عدم وجود دانش در حوزه 

 يرفتار يالگو ييشناسا

تواند به  ين  که ميمشترک

ق يمات دقيمنظور اخذ تصم

در حوزه  يتيريع مديو سر

ن شرکت استفاده يمشترک

 شود .

ن و يمشترک يرفتار  يالگوها ييشناسا

مناسب با  يتيريمات مدياخذ تصم

 استفاده از دانش بدست آمده 

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 3

 استان اصفهان

موجود در خصوص  يچالش ها يبررس

 يستم هايت سيت اطالعات و امنيامن

 حل آنها يو راهکارها ينرم افزار

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

موجود در  يچالش ها 

اطالعات و ت يخصوص امن

نرم  يستم هايت سيامن

  يافزار

ت يت  مناسب اطالعات و امنين امنيتام

  ينرم افزار يستم هايس

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان اصفهان

سامانه جامع   ياده سازيه و پيته

 قات صنعت آب وفاضالبياطالعات تحق

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

کشور در زمينه فناوري 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

نبود  سامانه جامع اطالعات 

قات صنعت آب يتحق

 وفاضالب

کامل و جامع به اطالعات  يابيدست

 موجود در صنعت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان اصفهان

 يتله متر يت شبکه هايامن يبررس

: شرکت آبفا استان  ي)مطالعه مورد

 اصفهان(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

شبکه   يت کافينبود امن

  يتله متر يها

ارائه راه حل   يتله متر يت   شبکه هايامنن  يتام

 مشکل

 
 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 اجرايي و مديريتي قوانين 6-7

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

1 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 لياستان اردب

برررسي و شناسايي جايگاه داوري در 

نظام حقوقي ايران با نگرش کاربردي به  

شرايط  53اختالفات موضوع ماده 

 عمومي پيمان در صنعت آب و فاضالب

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 حقوقي و قضايي

عدم بهره گيري  -07

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي 

 آب و فاضالب درصنعت

 53اختالفات موضوع ماده 

شرايط عمومي پيمان در 

 صنعت آب و فاضالب

کاهش آسيب اجتماعي و اقتصادي ناشي 

از عدم شناخت کافي دادگاه هاي 

عمومي به قوانين حقوق قراردادهاي 

 دستگاه هاي اجرائي

 تهيه دستورالعمل

2 
 يشرکت آب و فاضالب شهر

 استان فارس

م مقررات در يتنظجاد نهاد يمطالعه ا

 ي)مطالعه مورد صنعت آب و فاضالب

 استان فارس(

 يپروژه پژوهش
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 م مقررات در صنعت آب و فاضالبيتنظ م مقرراتيتنظنبودن 
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب شهري  شرکت

 استان سمنان

بررسي وضعيت قانون حقوق شهروندي 

 در شرکت آب و فاضالب
 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

العمل حقوق رنبود دستو

 شهروندي

شرکت  قانون حقوق شهروندي درتهيه 

 آب و فاضالب
 تهيه دستورالعمل

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 مصرف کاهش فرهنگي و اقتصادي و فني مديريت 6-8

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان تهران

نه يت بهيريدر مد يينقش زنان روستا

 در روستاها در يمنابع آب يفيو ک يکم

 داريتوسعه پا يراستا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

دستيابي به دانش  -0

و فناوري نوين جهت 

 يش مشارکت هايافزا

 يدر  پروژه ها يمردم

 آب و فاضالب

 يمشارکت ها يالگوارائه 

 يمردم

 ه دستورالعمليته يش بهره وريافزا

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 ياستان مرکز

بررسي، تعيين و تدوين مدل و 

مشخصات بهينه نوع کنتورهاي 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

در حال حاضر بر پايه 

مشخصات يکساني کنتور 

دراين تحقيق اطالعات صحيح استخراج 

س از راستي آزمايي و نرمال سازي و پ

 ارائه مدل 



    59                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

براي کل استان سفارش  مشترکين

داده مي شود، اما در طرح 

پيشنهادي با بررسي 

پارامترهاي مختلف نظير 

شرايط آب و هوايي ، 

کيفيت آب و فشار شبکه ، 

و... مشخصات کنتور بهينه 

و منحصر به فرد تعيين مي 

 شود. 

داده ها اقدام به تهيه بانک اطالعاتي 

نموده و با استفاده از توابع هوش 

مصنوعي و هوش جمعي، اطالعات را با 

توجه به الگوريتم هاي تعريفي در  فايل 

اجرا  lingoو  Matlabنوشته شده در 

نموده و خروجي ها را با توجه به 

ي و ميزان پارامترهاي آماري همبستگ

خطا را مشخص مي نماييم وبا توجه به 

ضرائب خطا و ميزان همبستگي، نوع 

کنتور براي هر مکان بهينه مشخص مي 

 گردد.

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان هرمزگان

وصول  يتيريمد يراهکارها يبررس

ن در شرکت آب و يمطالبات مشترک

 هرمزگان  ييفاضالب روستا

راهبردهاي سند چشم انداز  يپژوهشپروژه 

 وزارت نيرو

ن يعدم تناسب ب -00

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

ا ياز عدم  يمشکالت ناش

ر وصول مطالبات يتاخ

 داردق ياز به تحقيشرکت ن

 ل حجم دوره وصول مطالباتيهدف تحل

و شناخت  يآمار يها نيکبا تک

ر وصول يمشکالت و عوامل موثر در تاخ

ع و کاهش يتسر يراهکار ها -مطالبات 

 مدت وصول مطالبات شرکت. 

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 لياستان اردب

ک از يهر يب وزنين ضرييو تع يبررس

(  يو واقع يهدر رفت)ظاهر يفاکتور ها

مجتمع امام  يآب شرب روستاها

ن و ارائه يحسن)ع( در شهرستان نم

کاهش هدر رفت آب و براورد  يراهکارها

ات کاهش هدر يعمل ياجرا ياقتصاد

 رفت.

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

ارائه راه حل  کاهش هدر رقت اب هدر رفت آب

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان فارس

 ين براياطالعات مشترک يطرح داده کاو

اده يمصرف با هدف پ يالگو ييشناسا

 يشهرها يت مصرف برايريمد يساز

 تحت پوشش شرکت آبفا فارس

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

مصرف  يالگو ييشناسا

ش ين، افزايمشترک

 يجار يدرآمدها

ن و يمصرف مشترک يالگو ييشناسا

 يجار يش درآمدهايافزا

 لوتيپا ياجرا

 يشرکت آب و فاضالب شهر 6

 استان قم

رفتار  بر بررسي شاخص هاي موثر

 مصرفي مشترکين بارويکرد ديناميک

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 يجاد نظام ارتباطيا

 د کننده وين توليمابيف

ل يمصرف کنندگان آب بدل

 يفرهنگ ساز ييناکارا

ح يصح يجاد الگويدرا

 مصرف آب

د کننده ومصرف کنندگان يتول يهمکار

 و ييش کارايبه تبع آن افزا آب و

جه بهره ينت در سات آب وفاضالب ويتاس

 و يدنيح از منابع آب آشاميصح يور

 پساب 

ارائه راه حل 

 مشکل



 58                                                             های زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

 يشرکت آب و فاضالب شهر 7

 استان قم

تخمين مصرف ساليانه آب در  بررسي و

کولرهاي آبي براساس اقليم سالهاي 

و  مدلسازي عددي)آينده شهرستان قم 

 اجراي پايلوت(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 کشور در زمينه آبفناوري 

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

مناسب  يجاد سازکاريا

جهت کاهش هدررفت آب 

 يآب يدر کولرها

 يمناسب کولرها ينيگزيبست آوردن جا

زم يبهبود مکان حداقل اصالح و اي و يآب

 يآب يموجود کولرها

ارائه راه حل 

 مشکل

 يمختلف اطالع رسان يروشها يبررس شرکت آب و فاضالب کاشان 8

ر آن بر رفتار يو تاث  ييرامون صرفه جويپ

 نيمشترک

راهبردهاي سند چشم انداز  يپروژه پژوهش

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از -06

 يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ي، اجتماع

 ير گذاريزان تاثين مييتع

 يروشها ياطالع رسان

بر رفتار  ييصرفه جو

 نيمشترک

صرفه  ياطالع رسان يروشها يرتبه بند

 ييجو

 ارائه مدل 

 
 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 اجرايي و مديريتي نوين هاي نظام 6-9

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

و اندازه گيري مديريت دانش در ارزيابي  شرکت آب و فاضالب اهواز  1

شرکت آب و فاضالب اهواز و ارائه 

 راهکارهايي در جهت بهبود

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

عدم اطالع مدير و کارکنان 

يک واحد از تجربيات، 

دانش ها، مسائل و 

مشکالتي که در پرونده ها 

و فرآيندهاي مشابه سازمان 

 اتفاق افتاده است

اشتراک دانش و تجربه در  تسهيل

افزايش راندمان و بهره وري سازمان، 

افزايش کيفيت انجام فرآيندهاي ، سازمان

سازمان و افزايش چرخه عمر تجربه هاي 

افزايش رضايتمندي ذينفعان ، توليد شده

نهادينه شدن فرهنگ اشتراک ، زمانيسا

 دانش و تجربه در سطح سازمان

افزايش انگيزش پرسنل براي به اشتراک 

 گذاشتن دانش ها و تجارب سازماني

تبديل تجربه هاي ضمني به تجربه هاي 

صريح در سيستم و انجام اين فرآيند 

 بصورت اصولي و مهندسي

ارائه راه حل 

 مشکل

بررسي روش هاي افزايش درآمد شرکت  شرکت آب و فاضالب اهواز  2

و ارايه  SWOTبا استفاده از مدل تحليل 

 روش بهينه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

با با با شناسايي نقاط قوت، 

فرصت  قوت، ضعف،بررسي 

و تهديدها مي توان 

راهکارهايي جهت افزايش 

درآمد پيشنهاد و پياده 

سازي کرد و باعث کاهش 

هزينه در -شکاف درآمد 

 شرکت شد.

ارائه راهکارها و الگوهايي جهت افزايش 

درآمد با استفاده از شناسايي نقاط قوت، 

 ضعف، فرصت ها و تهديدها

ارائه راه حل 

 مشکل



    57                                                                         79های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت رديف

بررسي علل باال بودن ميانگين مصرف  شرکت آب و فاضالب اهواز  3

 آب مشترکين خانگي در سطح کالن

شهراهواز و توابع و ارائه راهکارهاي 

اصالح الگوي مصرف با تأکيد بر تغيير 

 رفتار مصرف کننده

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

با مواجهه شدن  -08

 يايبحران ها و بال

 يو اجتماع يعيطب

صرفه جويي هاي کوچک و 

جزئي در خانواده ها مي 

تواند به صرفه جويي هاي 

 کالن ملي تبديل شود

 ارائه مدل  

ارزيابي اثربخشي مديريت دارايي هاي  شرکت آب و فاضالب اهواز  4

( با استفاده از مدل PAMفيزيکي )

 اجراي پايلوت-(Uptimeکمبل )

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

مديريت دارايي هاي 

 فيزيکي

کاهش ريسک و هزينه هاي نگهداشت و 

افزايش تاب آوري و قابليت اطمينان و 

 دسترسي سامانه هاي تأمين و توزيع

 مدل  ارائه

تحليل وضعيت شرکت آب و فاضالب  شرکت آب و فاضالب اهواز  5

اهواز بر اساس مدل هاي نوين مديريتي 

به منظور تدوين و ارايه استراتژي هاي 

 کالن شرکت

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ياجتماع، يتيريمد

 يفرهنگ

بدليل تغييرات در شرايط 

اقليمي ، محيطي ، بحران 

ها و تنش هاي آبي،تراکم 

نيروي انساني و ... جهت 

نيل به چشم اندار و تحقق 

ماموريت ، استراتژي ها نيز 

مي بايست تدوين و ارايه 

 شوند

تدوين و ارايه استراتژي هاي شرکت در 

جهت نيل به چشم اندار و تحقق 

ت بر اساس فرصت ها ،  تهديدها ، ماموري

 نقاط قوت و ضعف موجود  

 ارائه مدل 

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 6

 استان اصفهان

طراحي يک مدل داده کاوي براي وصول 

مطالبات مشترکين بدهکار شرکت آب و 

 فاضالب روستايي اصفهان

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم وصول مطالبات 

 مشترکين بدهکار

طراحي  مدل  براي وصول مطالبات 

 مشترکين بدهکار

ارائه راه حل 

 مشکل

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 7

 استان تهران

ضرورت  يطيست محيز يابيارز و يبررس

فاضالب  يه خانه هاياحداث تصف

 ان يدر حوضه سد ماملو و لت ييروستا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

ه يند تصفيبهبود فرا يارتقا

 فاضالب 

ارائه راه حل  يبرش بهره ينه ها و افزايکاهش هز

 مشکل

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 8

 استان تهران

 ينوآور ياستخراج استراتژ ين الگويتدو

 ييآب و فاضالب روستا يدر شرکت ها

 يس هاياستان تهران با استفاده از ماتر
SWOT 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

دستيابي به دانش  -0

و فناوري نوين جهت 

 يها يکاربست فناور

 ن در شرکت آب ينو

از  يتيارائه الگو و مدل حما

 نوآوران

ه يته يش بهره وريافزا

 دستورالعمل

  ييشرکت آب و فاضالب روستا 9

 ياستان خراسان جنوب

 يمختلف موجود برا يمدلها يبررس

توسط بخش  يآبرسان يشبکه ها يراهبر

و ارائه مدل  ييو شناسا يردولتيغ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

 يريعدم بهره گ -07

و  يمناسب از برون سپار

 يساز يخصوص

اتفاق محور بودن 

قراردادهاي نگهداري که 

 ضرر شرکتهاستاين به 

ارائه بهترين مدل از لحاظ کيفي و هزينه 

 اي جهت مديريت شبکه هاي روستايي

 ارائه مدل 
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شرکت آب و فاضالب  يمناسب اجرا برا

 ياستان خراسان جنوب ييروستا

 درصنعت آب و فاضالب

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 10

 يغربجانياستان آذربا

و   7Wو GP ،5S يروشها يريبکار گ

ند ها در يمجدد ساختار و فرا يمهندس

 يت در شرکت هايريبهبود مد يراستا

 يآب و فاضالب روستائ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

جاد نظم و انظباط در يا

نوع  7ط کار، کاهش يمح

عات، بها دادن به بهره يضا

 يابيسبز و خود ارز يور

عملکرد سازمان از جمله 

در  يتيريد مديجد يروشها

 باشد. يفعال م يسازمانها

ت سازمان يريجاد  بهبود در مديهدف ا

 باشد.  يت ها ميانجام فعال يبرا

 ارائه مدل 

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 11

 استان سمنان

 يمحل اصالح و بازساز يت بندياولو

ن يبا استفاده از روش بهتر يشبکه آبرسان

  ن در روستاهايبدتر -

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

ستم ينبود س -21

مناسب جهت مواجه با 

حوادث و اتفاقات در 

 سات آب و فاضالبيتاس

باال بودن تعداد حوادث و 

 اتفاقات

شده اصالح  يت بنديبرنامه مشخص اولو

 ساتيتاس يو بازساز

 ارائه مدل 

 ييآب و فاضالب روستا شرکت 12

 استان قم

 مطالعه شاخص سرانه مصرف شبانه در

 ييمناطق روستا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

نه يبه يعدم اجرا-03

 آب و فاضالب يها طرح

دردست داشتن اطالعات 

 يح از روستاهايصح

 يکشورجهت مطالعه وطراح

سات آب يدرست تاس

 وفاضالب

سات آب يبهترتاس يس دهيارائه سرو

 ييفاضالب به اجتماعات روستا

ه يته

 دستورالعمل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 13

 استان قم

شبکه  يستم نشانه خدمت برايس يطراح

استفاده  با يخطوط آبرسان ع ويتوز يها

 AHPيل سلسله مراتبيتحل از

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 زمينه آبفناوري کشور در 

نه يبه يعدم اجرا-03

 آب و فاضالب يها طرح

 يکاف ياز به داشتن آگاهين

 يت شبکه هاياز وضع

ع آب به لحاظ باالبردن يتوز

سات يراندمان عملکرد تاس

 مزبور

 يشبکه ها بهتر يس دهيارائه سرو

 نيع آب شرب به مشترکيتوز

 ارائه مدل 

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 14

 استان قم

مانکاران شرکت يپ يابيوارز يبندرتبه 

 از يريقم بابهره گ ييآب وفاضالب روستا

 سه آن بايمقا و multimooraروش

 ارهيچند مع يريم گيتصم ير روشهايسا

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

نه يبه يعدم اجرا-03

 آب و فاضالب يها طرح

از  يستيداشتن وندورل

ت يصالح مانکاران واجديپ

 يين بودن کارايل پائيبه دل

 مانکاران موجوديپ

آب  ياجراءپروژه ها يفيوک يش کميافزا

 ينه هايبه تبع آن کاهش هز وفاضالب و

 ش سرعت اجراءيبعالوه افزا سربار و

 پروژه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 15

 استان قم

د بر ياز منابع آب با تأک يفريت کيحما

 رانهيشگيپ يراهبرد

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

قانونمند جهت  يوجود نظام

حفاظت بهتراز منابع آب 

جاد شده يبنابرمعضالت ا

 يبرخ يازسو يدرمنابع آب

ا ي و ن بزرگيمالک از

 يين روستايمتمول

ح برمنابع استحصال يت صحيرياعمال مد

 آب در روستاها

ه يته

 دستورالعمل
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 ييشرکت آب و فاضالب روستا 16

 استان کرمان

ک آب و ياستراتژ يزيه برنامه ريته

ه ياستان کرمان ) ته ييفاضالب روستا

S.W.O.T ) 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

درست  يم هاياتخاذ تصم 

 باتوجه به اهداف شرکت

 ارائه مدل  يبهبود بهره ور

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 17

 ياستان مرکز

 يروش ها وه ويش يبررس و مطالعه

 مجتمع سردار کاهش آب بدون درآمد در

 ساوه

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ن يعدم تناسب ب -00

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

 يفيوک يکم ييش کارايافزا

به  ييآب روستا يشبکه ها

 ينه هايش هزيلحاظ افزا

زان آب يکاهش م د ويتول

سات يتاس از دريمورد ن

 ييرداشت آب روستاي

سات آب يتاس يس دهيش سرويافزا

 ييشرب روستا

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب روستايي   18

 استان اصفهان

اساس علم داده کاوي  ارائه روش نوين بر

جهت پيش بيني رويکرد مصرف آب 

 شهرستان هاي استان اصفهان

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

استفاده نامناسب از  -06

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

ح از يصح ينيش بيعدم پ

 روند مصرف آب

ارائه راه حل  ح  روند مصرف آبيصح ينيش بي

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 19

 استان اصفهان

 ي) فرد يسک سالمت روان تنير يابيارز

( و ارائه بسته خدمات روان  يو سازمان

، يعملکرد فرد يدر جهت ارتقا يتن

کارکنان آبفا استان  يو سازمان يخانوادگ

 اصفهان

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه رفاه و 

 تامين اجتماعي

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 يتن عدم  سالمت روان

  ي( کافيو سازمان يفرد)

 در کارکنان

و  ي، خانوادگيعملکرد فرد يارتقا 

 کارکنان آبفا استان اصفهان يسازمان

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 20

 استان تهران

طراحي و ارائه مدل کاربردي از مديريت 

آبرساني و جمع آوري فاضالب شهري در 

 استان تهران

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

 يعدم هوشمند -01

 آب و فاضالب يشبکه ها

نبود مدل نوين و بروز در 

مديريت آبرساني و جمع 

 آوري فاضالب

دستيابي به مدلي کاربردي جهت 

 مديريت آب و پساب 

 ارائه مدل 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 21

 ياستان خراسان رضو

خود اظهاري قرائت عارضه يابي پروژه 

 -کنتورهاي آب خانگي از ابعاد فني

 اقتصادي اجتماعي و فرهنگي )فريمان(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

نيازمندي به توسعه 

در قرائت  روشهاي جديد

 کنتور و وصول مطالبات

 شناسايي نقاط ضعف و قوت

سيستم خود اظهاري قرائت کنتور به 

 عنوان پايلوت کشوري

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 22

 استان لرستان

بررسي اثرات اجراي هوشمندسازي بر 

کاهش قيمت آب تمام شده، افزايش 

درآمد و ميزان مصرف مشترکين در 

 شرکت آب و فاضالب لرستان

ان نامه يپا 

 ييدانشجو

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

بررسي بازخور اجراي هوشمندسازي در  

 شرکت

 د نرم افزاريتول 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 23

 استان همدان

نمودن فرايند  يمطالعه روشهاي  اقتصاد

 قرائت کنتورها و صدور قبض

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

منابع  يفيکاهش ک -0

 آب

ا ينه و يعدم وجود روش به

نه يبه يشناخت روشها

ع قبوض از يت و توزئقرا

ع و يت و توزيقرا يدوره ها ينه سازيبه

ش در يکار و افزاباال بردن راندمان 

 شرکت  يآمدها

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ينقطه نظر زمان

شرکت آب و فاضالب شهري  24

 استان البرز

 روشهاي نوين کنترل پروژه و تاثير آن بر

فرآيندهاي اجرايي پروژه ها و تدوين 

 شاخص هاي ارزيابي پروژه

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم اجراي بهينه -03

 هاي آب و فاضالب طرح

نياز به اجراي پروژه ها در 

حداقل زمان و با کنترل 

مضاعف و به هنگام و ايجاد 

 هاي کنترلي  گلوگاه

باعنايت به زمانبر بودن انجام پروژه ها و 

افزايش مبلغ پيمان در اکثر موارد، نياز 

هاي جديد  شاخص به کنترل پروژه ها با

سد در و کاربري ساده ميباشد و بنظر مير

کاهش هزينه هاو افزايش رضايت 

مشترکين موثر بوده و سازمان را چابکتر 

 مي نمايد

 ارائه مدل 

تهيه برنامه راهبردي تحقيقات شرکت  رازيشرکت آب و فاضالب ش 25

 آب و فاضالب شيراز

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

ريزي راهبردي  بدون برنامه

وضعيت کنوني از نمي توان 

 اهداف و راه رسيدن به

شرايط مطلوب را به درستي 

 درک کرد. 

شناسائي وضعيت کنوني و وضعيت 

مطلوب تحقيقات و مسير صحيح گذار از 

وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب مورد 

 انتظار

 ارائه مدل 

پژوهش و مطالعه جهت معرفي روش  رازيشرکت آب و فاضالب ش 26

بهينه ارائه فعاليت  هاي فرهنگي 

ترويجي شرکت آب و فاضالب شيراز به 

شهروندان با رويکرد تاريخي اجتماعي و 

 روانشناسي

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو يها نظام

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

موزش از طريق آ به جاي 

پوستر و به صورت تئوري 

که مخاطبين به سادگي آن 

مي را به دست فراموشي 

سپارند مي توان به صورت  

سمبليک با استفاده از 

وسايل غير خطرناک و 

ماکت آموزش ها به همه 

 رده هاي سني صورت گيرد.

اشنايي با عملکرد تصفيه آب و فاضالب، 

آشنايي با نحوه و روشهاي صرفه جويي 

در مصرف آب، آشنايي با تاسيسات آب و 

فاضالب، برجسته شدن شرکت به عنوان 

مرکز آموزش درآشنايي با فرآيند آب و 

 فاضالب، آموزش ملموس همگاني 

ارائه راه حل 

 مشکل

نه شدن يزان گسترش و نهاديم يبررس شرکت آب و فاضالب کاشان 27

کاشان و  يدر شرکت آبفا يمنيفرهنگ ا

نقاط ضعف و قوت و ارائه  ييشناسا

 سبامن يراهکارها

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از -06

 يتيرين مدينو ينظام ها

 يو فرهنگ ي، اجتماع

نه شدن ينهاد يبررس

در شرکت  يمنيفرهنگ ا

 کاشان يآبفا

 ياده سازينقاط ضعف و قوت پ ييناساش

 ندهايتها و فرآيدر فعال يمنيا

ه يته

 دستورالعمل

سازي به منظور ايجاد فناوري و  ظرفيت شرکت آب و فاضالب مشهد 28

نوآوري در واحد تحقيق و توسعه 

(R&D شرکت آبفا مشهد با رويکرد )

 المللي تجارب بيناستفاده از 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

تواند اجراي اين طرح مي

موجب ارتقا نظام نوآوري و 

فناوري در سطح سازمان 

شود. همچنين به عنوان 

يک موضوع بنيادي 

بسترهاي الزم براي استفاده 

از تجارب موفق بين المللي 

هاي ارزيابي کمي و کيفي ارائه شاخص

 R&Dواحد 

تبط با بررسي قوانين و مقررات مر

ظرفيت سازي در ارتقا نوآوري و فناوري 

 در حوزه حل مسائل صنعت آبفا

شناسايي و ارائه مشخصات فعاالن بين 

المللي در حوزه مسائل آب و فاضالب و 

ه يته

 دستورالعمل
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در حوزه مسائل آب و 

فاضالب را شناسايي خواهد 

 کرد. 

 موفق R&Dواحدهاي 

ها و مسائل آبفا مشهد بررسي چالش

استفاده از تجارب بين المللي با  جهت

 رويکرد جلب مشارکت بين المللي

هاي کمي  ه راهکارهاي ارتقاي شاخصارائ

براساس تجربيات  R&Dو کيفي واحد 

 المللي موفق در سطح بين

 
 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 آب اقتصاد و درآمد شده، تمام قيمت ها، هزينه 6-01
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  ييشرکت آب و فاضالب روستا 1

 استان تهران

اب  يسطح اقتصاد يابيارز يروش ها

کاهش  يبدون درامد و راهکارها

ر مجاز در روستاها استان يانشعابات غ

 تهران

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

به دانش  يابيدست -0

ن ينو يها يو فناور

 ش درامديجهت افزا

ارائه راه حل  نه هايممانعت از اتالف هز شرکت يش درآمدهايافزا

 مشکل

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 2

 استان قم

داده کاوي داده هاي مشترکين در نرم 

افزار مشترکين با رويکرد شناسايي نقاط 

 رآمدي و مديريت عملکرد شرکت آبفارد

 قم

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

زيان ده بودن شرکت هاي 

 آب و فاضالب

دستيابي به راهکارهاي درآمدي جديد 

 از منابع فروش انشعاب و آب بهاء

ارائه راه حل 

 شکلم

 ييشرکت آب و فاضالب روستا 3

 استان کردستان

عدم پرداخت آب بهاء  يمؤلفه ها يبررس

استان  يين روستايتوسط مشترک

 يشنهاديکردستان و ارائه راهکار پ

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

ن يعدم تناسب ب -00

مت يقمت تمام شده با يق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

نه يرفع کمبود اعتبارات هز

، عدم اتکّاء به کمک يا

  يان دولتيز

ش درآمد، بهبود ارائه خدمات يافزا

، يتمنديش رضاين و افزايمشترک

 يبودجه سنوات ين کسريتام

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 4

 استان تهران

نوين تعرفه گذاري آب و روش هاي 

فاضالب در کشورهاي منتخب و ارائه 

 بهترين روش در ايران

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

ن يعدم تناسب ب -00

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

هاي آب عدم تناسب تعرفه 

کاهش  -با قيمت تمام شده

فاصله تعرفه هاي آب و 

 فاضالب با قيمت تمام شده

دستيابي به مدلي کاربردي جهت 

مطالعه و ارزيابي مدل  -ارائه تعرفه ها

هاي کاربردي در سطح دنيا و مطابقت 

 آن با کشور

 ارائه مدل 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 5

 استان چهارمحال و بختياري

 يمند تيزان رضايم يآثار اقتصاد يبررس

کرد از خدمات ن شهر شهريمشترک

شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و 

   ياريبخت

سند چشم انداز  يراهبرد ها يپروژه پژوهش

 رويوزارت ن

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 يعدم ارائه خدمت رسان

 نيمناسب به مشترک

 يش درآمد هايافزا، نيت مشترکيرضا

 ارائه خدمات، يجار

ارائه راه حل 

 مشکل

 ه دستورالعمليتهتهيه دستور العمل قابل اجرا با توجه تغييرات در پارامتر ها و ن يعدم تناسب ب -00اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهشبررسي روش هاي نوين تعرفه گذاري  يشرکت آب و فاضالب شهر 6
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خدمات آب و فاضالب و پيشنهاد روش   ياستان خراسان جنوب

 بهينه

فناوري کشور در زمينه 

 بازرگانيمديريت، اقتصادي و 

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

شرايط منطقه اي و متغيير 

هاي متفاوت بين مناطق 

 کشور

 به پارامتر هاي موجود در کشور

 يو فاضالب شهر شرکت آب 7

 ياستان خراسان رضو

بررسي راهکارهاي افزايش منابع تامين 

مالي و درآمد در شرکت آب و فاضالب 

 نيشابور 2تبصره 

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

 تامين منابع مالي

اجراي بموقع طرح ها و 

 پروژه ها

بهبود و ارتقاء سطح ارائه 

 خدمات

استفاده حداکثري از منابع مالي 

موجود و شناسايي منابع تامين مالي 

 جديد

تنوع بخشي به درآمد هاو تامين مالي 

 طرح هاي آب و فاضالب

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 8

 ياستان خراسان رضو

بررسي داليل عدم پرداخت به موقع 

صورت حسابهاي آب بهاء و راهکارهاي 

 تشويق مشترکين جهت پرداخت بموقع

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -06

ن ينو ينظام ها

و  ي، اجتماعيتيريمد

 يفرهنگ

عدم وصول به موقع 

 درامدها

کاهش هزينه هاي وصول 

 درآمدها

کاهش تنش ها و تامين به 

 موقع هزينه ها

ن حصول راهکارهاي تشويق مشترکي

ي به پرداخت به موقع صورت حسابها

 آب بهاء مصرفي

ارائه راه حل 

 مشکل

 يشرکت آب و فاضالب شهر 9

 استان خوزستان

شناسايي و تعيين الگوهاي افزايش  

درآمد در شرکت آبفا خوزستان و پياده 

 سازي آن و تهيه نرم افزار يا اپليکيشن  

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

ن يعدم تناسب ب -00

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يفروش و اقتصاد

 آب و فاضالب يتعرفه ها

وابسته بودن درآمد شرکت 

به پرداخت قبوض آب و 

 خدمات دفع فاضالب 

ارائه الگوها و روشهاي  مختلف 

 افزايش درآمد پايدار  و ارائه نرم افزار

 لوتيپا ياجرا

 يشرکت آب و فاضالب شهر 10

 استان فارس

ل آب بدون درآمد يتحل ين مدل ماليتدو

فارس)شهر ک شهر بزرگ استان يجهت 

 مرودشت(

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

ل يتحل ين مدل ماليتدو

 آب بدون درآمد

آب بدون  يل ماليارائه چارچوب تحل

 درآمد

 ارائه مدل 

 يشرکت آب و فاضالب شهر 11

 استان کرمانشاه

مکعب آب و مت فروش هر متر يق يبررس

از آن بر اساس  يدرآمد کسب شده ناش

ده  يک از پله هايقبوض صادره در هر 

شهر کرمانشاه و  ين خانگيگانه مشترک

شرکت  يآن برا بودنصرفه ه مقرون ب

 کرمانشاه يآبفا

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

 فناوري کشور در زمينه آب

ن يعدم تناسب ب -00

مت يمت تمام شده با قيق

نبودن  يروش و اقتصادف

 آب و فاضالب يتعرفه ها

 يان ده بودن شرکتهايز

به  يآبفا در خدمات ده

در پله  ين خانگيمشترک

 کم مصرف يها

 يدر کاربر يشنهاد تعرفه منطقيپ

کم مصرف  يپله ها يبرا يمسکون

 يليکه در سبد خانوار خ يبگونه ا

از  ين بخشيمحسوس نبوده و همچن

ن بخش را يآبفا در ا يان شرکتهايز

 د.يز جبران نماين

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب و فاضالب شهري  12

 استان البرز

بررسي راهکارهاي چگونگي به کارگيري 

هاي اقتصادي در راستاي  ظرفيت

 پايدارسازي منابع مالي و اقتصاد آب در

 استان البرز

اولويت هاي پژوهشي و  پروژه پژوهشي

 زمينه آبفناوري کشور در 

عدم تناسب بين  -00

قيمت تمام شده با قيمت 

فروش و اقتصادي نبودن 

 تعرفه هاي آب و فاضالب

نياز به افزايش منابع مالي 

در جهت اجراي پروژه هاي 

 شرکت در سطوح کالن 

با ارائه بهترين راهکارها و بررسي آنها 

پروژه  پايدار براي ميتوان منابع مالي

هاي بلند مدت چند ساله جهت 

 شرکتها تدوين نمود 

ارائه راه حل 

 مشکل

پايش و شناسايي انشعابات غير مجاز  شرکت آب و فاضالب مشهد 13

بررسي هاي جاري،  شناسي روش )آسيب

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

منابع  يفيکاهش ک -0

 آب

بخشي از  که اين انشعابات

آب به حساب نيامده غير 

بررسي داليل ايجاد انشعابات غير 

روشهاي مختلف  مجاز، آشنايي با

ارائه راه حل 

 مشکل
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عالوه  ،فيزيکي مي باشند زيست راهکارهاي جديد و انگيزشي(

بر نپرداختن هزينه خدمات 

خود با تجاوز به حقوق 

ديگر مشترکين شبکه را در 

معرض خطر آلودگي قرار 

 مي دهند.

اجرايي در شناسايي و کاهش علمي و 

انشعابات غير مجاز در سطوح بين 

المللي و داخلي و دستيابي به يک 

شبکه ايمن با حداقل مشکالت بهره 

راهکار اجرايي  ،برداري در اين زمينه

به منظور شناسايي انشعابات غير 

 مجاز

 

 پمپاژ فاضالب ي ستگاه هاي و ا ي محور خطوط جمع آور .7

 نوين هاي روش از استفاده  7-0

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 يشرکت آب و فاضالب شهر 0

 استان قم

افزايش کيفيت لجن اوليه و مازاد ورودي 

طراحي و ساخت  به بخش هضم لجن با

  sludge Screenدستگاه  

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 يکشاورز

وجود مواد مضر مانند دانه 

و ماسه هاي عبور کرده از 

واحد هاي دانه گيرو 

آشغالگير که باعث بروز 

مشکل در تاسيسات انتقال 

 و هضم لجن مي شود. 

ساخت نمونه  کاهش خسارت به تاسيسات

 محصول

شبکه جمع  ييمشکالت اجرا يبررس رازيشرکت آب و فاضالب ش 2

م يخط انتقال فاضالب دربافت قد و يآور

 يباتوجه به مالحظات فرهنگ رازيش شهر

 نهيبه ارائه راهکار و يخيتار و

اولويت هاي پژوهشي و  يپروژه پژوهش

فناوري کشور در زمينه محيط 

 زيست

نه يبه يعدم اجرا-03

 آب و فاضالب يها طرح

 محدوده اي از شهر در

بافت قديمي  شيراز که 

امکان اجراي شبکه   دارد

به شيوه هاي فعلي فاضالب 

به صورت ترانشه باز يا 

 نيست ممکن بدون ترانشه

از طرفي به دليل لزوم و 

ارتقاء سيستم بهداشتي 

يافتن روش مناسب اجراي 

شبکه فاضالب مورد نياز 

 مبرم است.  

تعيين روش مناسب اجراي شبکه 

فاضالب در بافت قديم شهر همراه با 

حفظ آنها، جلوگيري از فرسودگي و 

ويراني آثار فرهنگي و تاريخي، 

 جلوگيري از خالي از سکنه شدن آنها

راه حل  ارائه

 مشکل
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 پمپاژ فاضالب ي ستگاه هاي و ا ي محور خطوط جمع آور-7

 خطوط از برداري بهره ارتقاي و سازي بهينه و بو حذف هاي روش 7-2

 
 ي پمپاژ فاضالب يستگاه ها ي و ا محور خطوط جمع آور-7

 يست آلودگي محيط ز 7-3

 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان هرمزگان

شيرين بررسي پيامدهاي آب 

هزار متر مکعبي بر  011کن 

اکوسيستم ساحل و ارايه 

راهکار کاهش اثرات آن 

 )مطالعه موردي(

 پروژه پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

مشکل دفع پساب آب  -6

 شيرين کن ها

اثرات پساب آب  ييشناسا

 ن کنيريش
 ه دستورالعمليته  يطيست محيکاهش اثرات ز

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال يديعنوان مشکل کل ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

فاضالب  شرکت آب و 1

استان  يشهر

 يآذربايجان شرق

بهينه سازي فرايندحذف بو در 

ايستگاه پمپاژ فاضالب بناب با 

استفاده از فناوريهاي نوين 

 )پايلوت اجرايي(

طرح هاي تحقيقات و  پروژه پژوهشي

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و پژوهش 

 وزارت نيرو

انتشار بوي تصفيه خانه  -04

 فاضالب و ايستگاههاي پمپاژ

تجزيه بي هوازي مواد آلي، 

سولفات  و ترکيبات 

نيتروژني باعث توليد مواد 

فرار در محل هاي ايستگاه 

پمپاژ داخل شهري شده  که 

عالوه بر بوي نامطبوع، 

سالمتي شهروندان و 

ساکنين اطراف ايستگاههاي 

 اندازد. پمپاژ را به مخاطره مي

کارايي باال در حذف مواد آلي  •

از سولفيد هيدروژن و مختلف، گ

 آمونياک

 کاربري و اپراتوري آسان سيستم •

هزينه تمام شده بسيار پايين در  •

 مقايسه با ساير سيستم ها

تسهيل در امکان احداث و توسعه در  •

ساير ايستگاه هاي پمپاژ فاضالب و 

 حوضچه هاي تصفيه خانه هاي فاضالب

عدم نياز به افزودن مواد شيميايي به  •

ستم که به عنوان تکنولوژي اين سي

 سبز شناخته مي شود

 اجراي پايلوت

شرکت آب و فاضالب  2

 کاشان

جاد بو يعوامل ا ييشناسا

ه خانه فاضالب کاشان و يدرتصف

حذف با استفاده  يارائه راهکارها

 نانو ياز فناور

تحقيقات و  يطرح ها يپروژه پژوهش

توسعه فناوري مصوب 

آموزش، پژوهش و  يشورا

 رويفناوري وزارت ن

ه خانه يتصف يانتشار بو -04

 پمپاژ فاضالب يستگاههايو ا

 يندهايوجود بو در فرآ

نه يبه -ه خانه فاضالب يتصف

ه يتصف يندهاينمودن فرآ

 خانه فاضالب

ه خانه يتصف يندهايحذف بو در فرآ

ن ينو يهاياستفاده از فناور -فاضالب 

 ه خانه فاضالبيدر تصف

خت نمونه سا

 محصول
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هاتيروجهتانجاماولويوزارتنيهانحوهتماسباشرکت  

  هاي زيرمجموعهتکشور و شرکت مهندسي آب و فاضالب کشر 

 حميدرضا خستو  مهندس  ، آقاي 81719698تلفن ، زاده بلوار کشاورز، خيابان شهيد عبدا...تهران، نشاني: ، شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ◄

  http://isrc.nww.irاينترنتي: نشاني 

 ذيل:درج شده در جدول  هايبه نشاني آب و فاضالب شهريهاي  تکشر◄  

آبوفاضالبشهريهايتحقيقاتشرکتمسئوليناسامي

 

  
   

 www.abfa-azarbaijan.ir 301-00033333  301 - 00030331 -5 بابايي اکبرآقاي  شرقياستان آذربايجان  1

   www.waww.ir 300-00011333 300- 00053331 -0                  دايي زادهاسالم آقاي   غربياستان آذربايجان 3

  www.abfa-ardabil.co.ir  05-00311305   305 - 00313131 -0 آقاي شهريار ندر محمدي استان اردبيل 0

   www.abfa-esfahan.com 301-01101500    301 - 01103301 -3 صهبايي    خانم زهره  استان اصفهان 0

 www.abfaalborz.ir 331-03303300 331- 03113333 جالل         نورالديني استان البرز 5

 www.abfailam.ir  300-03303103 300- 03303133 -3 انيافشار عباس يعلآقاي  استان ايالم 1

 www.abfa-bushehr.ir   333 -00030303  333- 00031033-0 خداويسي    آقاي جواد  استان بوشهر 3

http://isrc.nww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
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 www.tpww.co.ir 331-00351303 331-00333003 شيري      آ قاي محمد استان تهران 0

 www.abfa-chb.ir  300 - 00005111   300- 00000300-5 خانم معصومه سجاد پور چهارمحال و بختيارياستان  3

 www.abfa-khj.ir    351 -00131331 351-00130001 -5 آقاي محمد سلطاني اصل استان خراسان رضوي 13

 www.abfakhorasan.ir  351-03305013  351 -03331033 آقاي مهدي کيخايي مقدم  استان خراسان جنوبي  11

  www.abfa-nkh.ir  350-03305311 350 - 03305310-15 واحدي      آقاي احمد استان خراسان شمالي 13

 www.abfakhz.ir  311 -00100330  311 -00013300 يعفراو      ديسعآقاي  استان خوزستان 10

 www.znabfa.com  330 -00305035 330 -00300331 -0 يعاشور     يآقاي عل استان زنجان 10

  www.sww.ir  330 -00003110 330 -00003113 -31 ان يمحمود    شه ياند آقاي سمناناستان   15

 www.abfasb.ir       350- 00005313       350-00010133 معيني         خانم زهره  استان سيستان و بلوچستان 11

 www.abfa-fars.ir  331 -00005111  331 - 00005153 -5 مهجور     آقاي امير حسين  فارساستان  13

 www.abfaqazvin.ir  330 -00030113  330 -00033351 -0 عصمت نور محمديخانم  استان قزوين 10

 www.abfa-Qom.com  335 -03051353  335 -03051303 -1 عبدالهادي مطهريآقاي  استان قم 13

 www.abfa-kordestan.ir 303 -00510301 303 - 00303031 -3 آقاي حامد        حسيني  کردستاناستان  33

http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfa-kordestan.ir/
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10-00300511  -303 

 www.abfakerman.ir 300 -00333333  300 - 00330031 -5 آقاي محمدعلي حيات ابدي کرماناستان  31

 کورش      اکبريآقاي  کرمانشاهاستان  33
00300013- 300 

00300133 
00303311- 300  www.abfaksh.ir 

 www.abfa-kb.ir  330 -00001111  330 -00001110 سيد اسد امير حسينيآقاي  بويراحمد کهگيلويه واستان  30

 www.abfagolestan.ir 313 - 03003013 313 -03003003 -0 کرامت      ديسع يآقا گلستاناستان  30

 فرزين       خانم مژگان گيالناستان  35
00010335- 310 

00010333 
00010333- 310 www.abfa-guilan.ir 

 www.abfa-lorestan.ir 311 -00331133 311-00335030-5 راستين       آقاي علي  لرستاناستان  31

 www.abfa-mazandaran.ir   311 -00313333  311 -00313331-0 شفاعي     آقاي حسن   مازندراناستان  33

 www.abfamarkazi.ir  301 -03303113 301 -03300133 -5 مامقاني نژاد  آقاي مهران  مرکزياستان  30

 www.abfahormozgan.com  331 -00000310 331 - 00053503 -0  ينيانگب       هيخانم سم هرمزگاناستان  33

 www.hww.ir  301 -00300333  301 – 00300331 -0 محمود           مرسلي  همداناستان  03

 www.abfayazd.com 305 -01303353 305 – 01303331 -5 تابافر        ده يخانم سع يزداستان  01

http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.abfayazd.com/
http://www.abfayazd.com/
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0110303 

 www.aww.co.ir 311 -00053535 311 -00053513 مرضيه           درآبي  اهواز 03

 www.abfa-shiraz.com 331 -03300335  331 – 03301151 -0 زاده يتق      يآقاي عل شيراز 00

 www.abfakashan.ir  301 -55503333  301 – 5553331 -0 آقاي احمد رضا قاسم زاده شاناک 00

 خانم ثمانه توکلي امينيان مشهد 05
03330051- 351  

03100333 
03153000 
03330033 - 351 

www.abfamashhad.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي درج شده در جدول ذيل:به نشاني هاي آب و فاضالب روستايي شرکت◄   

http://www.aww.co.ir/
http://www.aww.co.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
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آبوفاضالبروستاييهايتحقيقاتشرکتمسئوليناسامي

ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي

مسئول يا مدير 

  تحقيقات
  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

 www.eabfar.ir  301 -00001003  301 -00033331 رحمتي     آقاي بهروز  شرقياستان آذربايجان  1

 www.abfar-wazar.ir  300- 00013031 300  -00051333 يليلطف اهلل اسماعآقاي   غربياستان آذربايجان 3

 www.abfar-ar.ir 305 -00301313 305 - 00301310 -10 ستوده    سهراب آقاي استان اردبيل 0

 ميسمي     آقاي حسين  استان اصفهان 0
03010311 - 301  

03010311 
03013330- 301 www.abfar-isfahan.ir  

 www.abfar-ilam.ir 300  - 03333333  300 – 03333331 -0 شفيعي     ليلي خانم استان ايالم 5

 www.abfar-bushehr.ir 333 -00001030 333- 00033013  -13 بهرام       غني زاده استان بوشهر 1

 www.abfartehran.co.ir 331-11003333  331  00333003-3  يخانم زهرا جان محمد استان تهران 3

 www.abfar-chb.ir 300 -03305133 300 - 03305101 -3 شکوهي      آقاي شهرام استان چهارمحال و بختياري 0

 www.abfar-kj.ir 351 -03103330 150– 03153130 -0 متدين     آقاي علي  رضوياستان خراسان  3

  www.abfar-kh.ir 351 - 03331103 351- 03310355 -0 ديدبان   آقاي حسن  استان خراسان جنوبي 13

 شکري        محسن    استان خراسان شمالي 11
0330333- 350 

 
03301031- 350 www.abfar-nkh.ir 

http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
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ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي

مسئول يا مدير 

  تحقيقات
  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

 آقاي پژمان کوراوند استان خوزستان 13
00003301- 311  

00003303 
00003331- 311  www.abfar-khoozestan.ir 

 www.abfarzanjan.ir  330 -00000335 330 -00050003 -3 خانم مريم بابايي استان زنجان 10

 خانم فهيمه عرب استان سمنان 10
00033301- 330  

00033310  
00031000-330  www.abfarsemnan.co.ir 

 www.abfarsistan.ir  350 -00005351 350- 00031013-13 ريمر يا م        خانم زهر استان سيستان و بلوچستان 15

 www.abfar-fars.ir  331 -03303313  331 – 03333011-10 آقاي هدايت ادب فر  استان فارس 11

 www.abfar-qazvin.ir  330 -00101313  330 -00101315 قاسمي    خانم  فاطمه استان قزوين 13

 www.abfar-qom.ir 335-03303131 335 -03303331 -3 جباري نيکآقاي علي  استان قم 10

 www.abfar-kurdistan.ir 303 -00153313 303 - 00113133 -00111333 بهمني     خانم پگاه استان کردستان 13

 www.abfar.kr.ir 300 -03015033  300 – 03030300-1 قاي مهرداد ايرج رضويآ    استان کرمان 33

 www.abfar-kermanshah.ir 300 -00311333 300 - 00310003 -3 حسيني   خانم ليال شيخ  استان کرمانشاه 31

 www.abfar-kb.ir 330 -00335533  330-00300010-00333010 فرهادي    خانم وحيده حمدااستان کهگيلويه و بوير  33

 www.golestanabfar.ir 313 -03150035 313 -03150031 - 03150030  پور آقاي عاشور محمد مرگان استان گلستان 30

 www.guilan-abfar.ir 310-00033311  310 -00031350 نزاد ييآقاي محسن مال استان گيالن 30

http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
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ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي

مسئول يا مدير 

  تحقيقات
  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

00035331 

  www.abfar-lorestan.ir 311 -00333331  311 -00333330 -5 الوندي  آقاي محسن  استان لرستان 35

 www.abfa-mazandaran.ir  311 -00051515  311 – 00051511-10 آقاگلي    آقاي حسين استان مازندران 31

 www.abfarmarkazi.ir  301 -00130533  301 – 0100313-15 محمد شمسي خاني آقاي استان مرکزي 33

 www.abfarhor.ir 331 -000003001  331 – 00000333-0 دهقاني    آقاي علي  استان هرمزگان 30

 www.abfarhamedan.ir  301 -03511033  301 -03511333-03533051 يشهباز     آقاي الهام  استان همدان 33

 www.abfaryazd.ir  305 -03301353  305 -03301303 دهقان    آقاي  مرتضي  استان يزد 03

 

http://www.abfaryazd.ir/
http://www.abfaryazd.ir/

